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“… A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E 

mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, 

em narrativa. Quando o viajante se sentou na areia da praia e 

disse: „Não há mais que ver‟, sabia que não era assim. O fim 

duma viagem é apenas o começo doutra. É preciso ver o que 

não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na Primavera o 

que se vira no Verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol 

onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto 

maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não 

estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os 

repetir, e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso 

recomeçar a viagem. Sempre. O viajante volta já.” 

 

José Saramago, em Viagem a Portugal. 
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Resumo 

 

 

A história da cidade de São Lourenço do Sul vem sendo contada sob a ótica de 

sua formação através dos imigrantes alemães-pomeranos e da constituição de suas 

colônias, esquecendo a coexistência de outras atividades como as mercantis realizadas 

através dos iates que abasteciam o porto local. A memória, matéria-prima da História 

seleciona a partir dos anseios individuais e coletivos do presente, os fatos que devem e 

podem ser lembrados e/ou esquecidos, pois ambas são construções que ocorrem num 

campo de disputas de poder. 

Desta forma, a memória de alguns grupos da cidade que, de alguma forma, estão 

vinculadas a um passado mercantil e náutico, tem sido negligenciada neste campo de 

disputas. Observando a cidade, em sua materialidade e na própria vida social atual, é 

possível identificar traços ainda ativos desses homens que, através de seu trabalho, 

constituíram parte da cidade. 

Neste sentido, buscamos na paisagem cultural e nos vestígios remanescentes, a 

história de grupos sociais esquecidos e que foram ativos na construção de uma cidade 

que hoje já não os lembra. Ao lado da aplicação dos métodos e do debate crescente 

vinculado ao estudo da memória e do patrimônio nas sociedades contemporâneas, 

utilizaremos também o método da história oral. Através da materialidade da cultura e 

dos relatos de pessoas que vivenciaram essa época buscarei perceber as relações sociais 

e o cotidiano do trabalho. 

 

Palavras-chave: paisagem cultural, políticas públicas, Iates, São Lourenço do Sul.
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Abstract 

 

 

The history of the city of São Lourenço do Sul has been told through the eyes of 

their training by german-pomeranians immigrants and establishing their colonies, 

forgetting the presence of other activities as the market made by the yachts which 

supplied the local port. The memory, the raw material of history selected from the 

individual and collective aspirations of this, the facts that should and can be recalled 

and/or forgotten, since both are constructions that occur in a field of power struggles. 

Thus, the memory of some groups of the city that somehow are linked to a 

mercantile and nautical past, has been neglected in this battleground. Noting the city, in 

its materiality and social life today, you can identify traces of these still active men who, 

through his work constituted part of town. 

In this sense, we in the cultural landscape and the remaining traces the history of 

social groups that have been forgotten and active in building a city that today it no 

longer remembers. Beside the application of methods and the growing debate linked to 

the study of memory and heritage in contemporary societies, also use the method of oral 

history. Through the materiality of culture and stories of people who lived through that 

time will seek to realize social relationships and daily work. 

 

Keywords: cultural landscape, public policy, Yachts, São Lourenço do Sul. 
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Introdução 

 

As casas, as ruas, o rio, os prédios e as imagens, acrescidos das lembranças das 

pessoas que vivenciaram uma determinada época, multiplicam os significados e suas 

histórias. Inúmeras lembranças são evocadas com uma simples imagem. Através das 

feições e dos traços marcados pelo tempo, identificamos quantas foram as formas de um 

prédio, assim como suas cores e funções.  

Os gestos das mãos apontam a rua e o vai-e-vem de pessoas e por um descuido 

de atenção é possível enxergar o movimento. O rio é a força viva de uma cidade. Ele 

condiciona, distribui e organiza uma pequena sociedade que em sua ribeira pretende se 

fixar e progredir junto a ele. Os barcos que pelo rio navegam são abarrotados de 

mercadorias que abastecem cidades próximas e a própria cidade. Carregam produtos, 

pessoas e histórias. Carregam perigos e intempéries, assim como calmarias e a bonança. 

Carregam mastros e velas que se interligam com as mãos daqueles que reparam 

embarcações.       

Basta fixar rapidamente os olhos em uma fotografia para as lembranças 

fervilharem. Com a fotografia em mãos e o olhar focando o nada, parece que o instante 

daquela imagem carrega consigo muitas pessoas, lugares e histórias que não aparecem 

no papel retangular. A nostalgia refletida no discurso, no silêncio, no olhar é perceptível 

e é compreendida pela falta de reconhecimento, pelo abandono, pelo esquecimento.  

Com essa descrição poder-se-ia estar falando de inúmeras cidades brasileiras que 

durante os séculos XIX e XX constituíram-se através das práticas portuárias e que, a 

partir de transformações sócio-econômicas advindas da modernização dos transportes, 

foram sucumbindo gradativamente, obliteradas do contexto econômico da época e, em 

alguns lugares, do contexto cultural.  

O objeto de pesquisa dessa Dissertação foi a região portuária da cidade de São 

Lourenço do Sul, visto como um espaço cuja vitalidade não está mais evidenciada, mas 

que foi de fundamental importância para a formação desse lugar.  O contexto histórico 

desta pesquisa compreende o período de formação sócio-histórica da cidade que se 

estende desde o final do século XIX (1884), até o período de decadência e ocaso da 
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atividade comercial dos Iates, em meados do século XX(1960). A problemática em 

estudo, entretanto, se localiza nos processos contemporâneos de construção da memória. 

A história da cidade de São Lourenço do Sul remonta ao início do século XIX, 

onde já se encontram registros do “Distrito de São Lourenço da Vila do Rio Grande de 

São Pedro”. Os primeiros registros de casamentos no Oratório de São Lourenço 

localizado na estância de mesmo nome, onde haviam atividades de plantação, 

charqueada e porto, são datados de 1800 (CALDAS, 2008).  

A reconstrução da história da cidade através dos vestígios materiais e do 

levantamento documental ainda necessita ser melhor e mais amplamente trabalhada. 

Algumas informações e hipóteses são apontadas sem, no entanto, referências de fontes, 

o que prejudica o trabalho de investigação do pesquisador. A primeira ocupação 

conhecida, nas terras onde hoje se situa São Lourenço do Sul, é onde se localizaria a 

propriedade do Alferes português Joaquim Gonçalves da Silva, criador de gado e 

também proprietário das terras onde é atualmente a região de Camaquã, na margem 

direita da Lagoa dos Patos (SPALDING: 1974). 

De acordo com a bibliografia consultada, há referência ao casamento de Joaquim 

Gonçalves da Silva com Perpétua da Costa Meirelles filha de Jerônimo de Ornellas 

Menezes e Vasconcellos um dos pioneiros do projeto de povoamento do Rio Grande do 

Sul.  Fixando residência na cidade do Rio Grande, serão filhos do casal personagens que 

tiveram destaque na história de São Lourenço do Sul: Bento Gonçalves da Silva e Anna 

Joaquina Gonçalves da Silva (ABREU, 2001; SPALDING, 1974). 

No intuito de expandir os negócios de criação de gado e demarcar a posse de sua 

propriedade, Joaquim Gonçalves realiza o casamento de sua filha Anna Joaquina 

Gonçalves da Silva com José da Costa Santos, residente na cidade do Rio Grande, 

aliança essa que dá início a construção de um imponente sobrado (Figura 1), na margem 

esquerda do rio São Lourenço. O início da construção data de aproximadamente finais 

do século XVIII (ABREU, 2001).  
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Figura 1: Foto da Estância do Sobrado. S/d. Acervo fotográfico Foto Arte São Lço do Sul. 

 

 

Neste contexto surge a presença de José Antônio de Oliveira Guimarães que 

através do casamento com sua prima, filha de Perpétua da Silva Santos e Antônio 

Francisco dos Santos Abreu, passa a ser proprietário das terras onde posteriormente 

viria a ser São Lourenço do Sul (Idem.).  

José Antônio de Oliveira Guimarães possuía a patente de capitão e recebendo 

sugestões do amigo Domingos José de Almeida, vereador do Partido Liberal em Pelotas 

e ex-ministro Farroupilha, estabeleceu um plano estratégico de desenvolvimento para 

São Lourenço do Sul. Os principais objetivos eram: a construção de uma estrada 

ligando a cidade de Canguçu ao porto de São Lourenço, a criação de um povoado junto 

àquele porto e a implantação de uma colônia de imigrantes europeus entre as atuais 

localidades de Boqueirão e Quevedos, situadas a aproximadamente 12 km de São 

Lourenço do Sul (CALDAS, 2008).  
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 Quando o Partido Liberal dominou a Assembléia Provincial gaúcha, Guimarães 

a Almeida conseguiram a primeira vitória: a aprovação de verba para a estrada, trecho 

Boquerão-Quevedos, que foi concluída em 1859. No ano anterior, a empresa fundada 

por Guimarães e Jacob Rheingantz dera início à colonização. Em 1860, Guimarães 

elegeu-se vereador e logo entrou com uma proposição para que a sede da freguesia 

(distrito) fosse mudada de Boqueirão para São Lourenço, o que foi aprovado pela 

Assembléia Provincial em 1861. (...) Enquanto o Boqueirão do tempo das carretas e 

tropas de gado estagnaram, em São Lourenço circulava o dinheiro, crescia o comércio 

de produtos agrícolas, o tráfego de embarcações. Aliás, este argumento foi utilizado 

pelo deputado liberal Saturnino Arruda ao defender a lei que aprovou, em 29 de abril de 

1876, a criação da freguesia de São Lourenço (CALDAS, 2008: 2).  

Assim, no ano de 1858 aparece a figura de Jacob Rheingantz, comerciante da 

região do vale do Rio Reno na Alemanha, que estabelece uma empresa de colonização 

na Serra dos Tapes juntamente com seu sócio José Antônio de Oliveira Guimarães. A 

sociedade perdurou durante os cinco primeiros anos do processo de colonização 

(IEPSEN, 2008: 102) e com esse processo migratório povoa a região do porto onde 

primeiramente se situou a planta urbana de São Lourenço. 

  Essas terras pertenciam na época ao município de Pelotas e eram adequadas 

para o cultivo e comercialização de produtos agrícolas com mão-de-obra livre trazida da 

Europa. Inicialmente esta colônia atingiu relevante sucesso diante de outras colônias 

estabelecidas no sul do Brasil (frequentemente dependentes do auxílio de Portugal) 

devido ao fato do empreendedor Jacob Rheingantz, antes de dar início ao seu projeto, já 

estar estabelecido no sul do Brasil, residindo primeiramente em Rio Grande e após em 

Pelotas (COARACY, 1957: 38).  

Situada na desembocadura do rio São Lourenço, na margem oeste da Lagoa dos 

Patos, a cidade de São Lourenço do Sul foi se constituindo durante o século XIX 

compassada pela atividade dos imigrantes e pelo movimento dos barcos que escoavam a 

produção da colônia, integrando a cidade às linhas de navegação e comércio da Lagoa 

dos Patos (Mapa 1). 
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Mapa 1: Localização da cidade de São Lourenço do Sul. Fonte: modificado do site do Ministério do 

Trabalho©.  

 

 

 No que se refere  a estrutura da economia colonial, de acordo com Saviani Filho 

(2008), o movimento migratório iniciado em 1824 diferenciou a região meridional do 

país em relação às demais províncias brasileiras. Essas áreas coloniais dinamizaram a 

economia sul-riograndense, pois alguns produtos agrícolas deixaram de ser importados 

e começaram a ser produzidos no local. 

 Os produtos vindos da colônia eram levados por meio de transporte de tração 

animal até as casas comerciais estabelecidas à margem do rio, junto à vila. Nestas casas 

e em seus armazéns as mercadorias eram armazenadas e comercializadas, sendo 

redistribuídas para os demais portos da hidrovia Patos-Mirim por meio de embarcações 

conhecidas regionalmente como “Iates” (Figura 2).   
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Figura 2: Típico Iate da Lagoa dos Patos. S/d. Acervo Digital do Museu Náutico/Furg. 

 

 

 

 Sobre o tema da atividade comercial e formação da zona portuária venho me 

dedicando desde 2007 quando ainda cursava a Graduação em História. O massivo 

discurso da cidade sobre sua história, festejos, rememorações, os lugares abandonados e 

as histórias que ouvia me causavam certo estranhamento
1
. Percebe-se que há exclusões 

importantes no discurso quase ufanista da colonização em São Lourenço e uma dessas 

exclusões é a importância do comércio vinculado ao rio, cujos vestígios materiais ainda 

se encontram na região. 

                                                           
1
 No sentido da Antropologia: “Disso decorre a necessidade, na formação antropológica, daquilo que não 

hesitarei em chamar de “estranhamento” (depaysement), a perplexidade provocada pelo encontro das 

culturas que são para nós as mais distantes, e cujo encontro vai levar a uma modificação de olhar que se 

tinha sobre si mesmo (LAPLANTINE: 1991: 21).  
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 Nessa pesquisa busquei recuperar elementos que evidenciassem a importância da 

zona portuária na cidade de São Lourenço, marcadamente excluída do discurso 

patrimonial veiculado pelas políticas públicas. Para tanto, a metodologia utilizada 

baseou-se na revisão bibliográfica, no registro dos vestígios materiais remanescentes do 

espaço urbano-portuário estudado, na análise de fotografias antigas, mapas e relatos de 

história oral.  

 A pesquisa documental iconográfica (mapas e fotografias) foi utilizada com o 

intuito de destacar e testemunhar a disposição espacial e estrutural de acordo com o 

contexto social da zona estudada.  Com o recurso da fotografia, procurei obter imagens 

de diversos pontos da orla portuária para assim poder identificar o que ainda permanece 

do período estudado. Ao todo foram reunidas sessenta fotografias que retratam de 

alguma forma a área portuária de São Lourenço do Sul. Sobre a análise da fotografia, 

Thiesen reflete que:  

 Seu poder de sedução encontra-se justamente na possibilidade de reproduzir o 

real e no custo muito mais baixo que as obras artísticas tradicionais. A verdade é que 

esta imagem real é algo idealizado e, sobretudo, uma construção na medida que traz 

consigo o código visual da perspectiva que é, antes de tudo, um código estético e 

estratificador (THIESEN, 1999: 39). 

 As imagens pesquisadas permitiram a reflexão e o confronto do discurso atual da 

cidade de São Lourenço do Sul sobre sua história, suas atividades, e sobre o constante 

equívoco em generalizar a história do local focando apenas a colonização e a chegada 

dos imigrantes.  

 As entrevistas foram realizadas com a utilização de um gravador, na casa dos 

entrevistados e também através de questionário enviado via correio eletrônico. O uso de 

depoimentos orais nas pesquisas em Ciências Humanas vem possibilitando analisar os 

processos sociais pela ótica de quem os vivencia. Entretanto é fundamental considerar 

que essas narrativas não são espontâneas quando feitas em presença do pesquisador e 

por sua intervenção.  

 O papel do pesquisador é o de ativar as memórias, seja através de um roteiro 

previamente estabelecido, seja através do que Joël Candau denomina como 

sociocondutores de memória que no caso específico dessa pesquisa foram fotografias e 
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o próprio cenário da cidade. Esses sociocondutores de memória possibilitam esse nexo 

entre o sujeito e a memória na qual ele se encontra imerso, constituindo aquilo que 

Candau denomina como metamemória, ou seja, a representação que o sujeito faz de sua 

própria memória (CANDAU, 2008). 

 Os depoimentos foram abordados como formas de compreensão e interpretação 

dos processos de transformação ocorridos na cidade de São Lourenço, tendo consciência 

que quando uma pessoa relata suas experiências compartilha emoções, visões de 

mundo, e isso se dá num determinado momento presente que serve de ponto de partida 

para a rememoração. Aqui nos aproximamos de Halbwachs quando afirma que toda 

memória é relacionada ao lugar do sujeito no presente sendo esse, em ultima instância, 

que produz a evocação, diferenciando-se assim da tese de Henri Bergson para quem o 

passado é que constantemente influenciaria e mesmo determinaria o presente 

(HALBWACHS, 1990; BERGSON, 1999). 

  Na pesquisa, cada lembrança trazida por esses entrevistados é associada a 

outras, estabelecendo-se uma teia de representações que servem para embasar a análise 

sobre determinado processo social. No caso específico dessa pesquisa, considerando que 

o objetivo fundamental era recuperar essa historicidade da zona portuária, conferir 

visibilidade aos processos sociais que ali ocorreram e que hoje estão silenciados pelo 

esvaziamento tanto físico como patrimonial, os depoimentos foram eficientes entradas a 

esse universo de cais de porto, comércio, relações de trabalho, conferindo sentido a 

esses fragmentos de edificações e artefatos que se encontram dispersos nesse cenário 

urbano. 

 As entrevistas realizadas para este trabalho contaram com a participação de dois 

homens e uma mulher. Um dos entrevistados já vem colaborando neste trabalho desde o 

início desta pesquisa para o trabalho de conclusão de curso em História, fornecendo 

muitas entrevistas. Os homens, ambos marinheiros aposentados e atualmente um com 

83 e outro com 87 anos, exerceram atividades marítimas na cidade de São Lourenço do 

Sul e região e vivenciaram o ápice desta atividade na cidade. A mulher é do lar e 

atualmente possui 73 anos, neto do proprietário de uns dos estaleiros mais antigos da 

cidade e também residiu na ribeira do rio São Lourenço em uma época em que o tráfego 

de Iates era constante.  
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 A análise da cultura material remanescente a beira-rio forneceu informações 

sobre os vestígios do passado. Através das metodologias voltadas para o estudo da 

cidade, pude analisar e recuperar dados relativos a paisagem portuária situada a beira-

rio no sentido em que “a paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos 

históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual” (SANTOS, 2006:67).  

 O estudo dos vestígios materiais, ou seja, das antigas casas de comércio e da 

disposição destas casas a beira rio, das narrativas, da iconografia e os debates 

contemporâneos sobre memória social e patrimônio cultural são a base da afirmação da 

existência de um passado esquecido. 

 Desde 2005, políticas
2
 públicas foram formuladas no intuito de revigorar a auto-

estima dos cidadãos lourencianos, principalmente os da zona rural, buscando parcerias 

público-privadas, fornecendo alternativas de trabalho e renda atreladas a história da 

imigração, folclore, cultura e gastronomia e visando desenvolver  o turismo na cidade.  

 Por outro lado, elementos pertinentes, que também remontam à história do 

município, juntamente com as ruínas remanescentes do período estudado, pessoas que 

com seu trabalho exerceram as mais variadas atividades e que contribuíram na 

multiplicidade sócio-histórica da cidade, foram relegadas destas ações políticas de 

salvaguarda do que foi determinado como Patrimônio de São Lourenço do Sul.  

 Neste trabalho, questiono o motivo que levou as medidas políticas e econômicas 

a partir de 2005 a se entrelaçar de tal forma com a cidade que gerou uma generalização 

da história focada somente sob o viés da colonização, remetendo e dedicando tal 

acontecimento a apenas um fundador - Jacob Rheigantz - e um momento histórico – a 

colonização. Nesse sentido, questiono também as eleições patrimoniais que estão sendo 

feitas e as políticas públicas formuladas para salvaguardar elementos culturais referentes 

                                                           
2
 “O termo político, polissêmico, não é visto, aqui, na sua abrangência, como restrito a uma ação que 

envolve “voto, partido, eleição”. Pensa-se no que, em inglês se denomina “policy”, ou seja, um sistema 

ou plano de ação” (PICCOLO: 2005:1).  
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ao fato da chegada dos imigrantes alemães-pomeranos
3
, esquecendo, sobretudo, outros 

elementos do processo de formação sócio-histórica da região, em particular, os fatos 

relacionados à etnia portuguesa, a atividade dos Iates e dos trabalhadores da navegação.  

 Além disso, os prédios remanescentes associados às atividades do porto, os 

suportes de memória, estão ruindo juntamente com o lugar onde a cidade começou. O 

rio coberto por água-pé, a ausência de pessoas circulando pela zona do antigo porto, só 

contribuem para o esquecimento total daquela zona e principalmente para o 

esquecimento da sua história.         

 Os vestígios que compõem os elementos da cultura marítima protagonizada 

pelos Iates e pelas atividades da navegação inseridas no contexto colonial, bem como os 

contextos históricos da imigração e da navegação no Rio Grande do Sul, serão 

apresentados no primeiro capítulo: Alçar Velas! A prosperidade veio pelas águas. Ali, 

lanço o foco sobre a presença e a conservação destes vestígios no espaço portuário da 

cidade, buscando discutir como estes elementos estão relacionados nos processos 

contemporâneos de memória. 

 As formas como esta história vem sendo retrabalhada dentro do esforço atual de 

memória de São Lourenço do Sul e a composição da paisagem extraída do material 

iconográfico e dos relatos orais serão apresentadas e discutidas no segundo capítulo: 

Jogar âncoras! Um pouco de memória e paisagem, a partir da interpretação dos dados 

levantados e dos aspectos teórico-metodológicos utilizados para a análise.  

 No terceiro e último capítulo: Políticas públicas de patrimônio: o que lembrar e o 

que esquecer, farei uma discussão sobre Patrimônio aplicando os conceitos e discussões 

no meu objeto de estudo demonstrando as formas de apropriações do patrimônio, como 

revela e como oculta determinados elementos culturais da cidade e a contradição 

intrínseca que cerca a discussão no âmbito do lembrar e esquecer inserida no mote das 

políticas públicas de patrimônio. 

                                                           
3
 A rigor, só podemos falar de “alemães” após 1870, com o processo de unificação da Alemanha. No 

período da imigração, a “Alemanha” não existia. O território era divido em unidades nacionais 

independentes entre si, cada um com seu próprio dialeto.   
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CAPÍTULO 1 – Alçar Velas! A prosperidade veio pelas águas 

 

Neste capítulo serão apresentados os contextos históricos da colonização 

imigrante européia no Rio Grande do Sul bem como o contexto da navegação lacustre 

no estado, incorporando-os na cidade de São Lourenço do Sul, objeto da pesquisa.  

Apresentaremos também a zona portuária buscando recuperar, através de 

depoimentos e imagens, a dinâmica desse lugar no que se refere as casas de comércio, o 

movimento de comerciantes e embarcações que aparecem nas fotografias e nas 

memórias por elas evocadas. O mapeamento realizado pela evocação recuperando esses 

circuitos é contrastado com o desmapeamento do presente e a negação desse como um 

“lugar de memória”.  

 

1.1 – O contexto da colonização no RS  

 

O Rio Grande do Sul ou Província do Rio Grande de São Pedro, durante o 

século XIX, se constituiu pelo predomínio da pecuária extensiva, pouca necessidade de 

mão-de-obra e de grandes propriedades, bases do desenvolvimento de sua economia.  

A pecuária sempre esteve associada ao desenvolvimento da região sul no 

período do Brasil Colonial e posteriormente no Império, se diferenciando das demais 

províncias como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo que dependiam da demanda 

internacional, enquanto a dinâmica gaúcha estava voltada para o mercado interno. De 

acordo com Helen Osório, 

Apesar de sua pequena população e de ter a maior parte de sua 

produção comercializável dirigida ao abastecimento do mercado 

interno colonial, a capitania do extremo sul tinha, no princípio do 

século XIX, um comércio mais avultado, movimentando somas muito 

superiores à da antiga capitania de São Paulo, cujo principal produto 

de exportação destinava-se ao comércio ultramarino. O Rio Grande 

constitui-se, portanto, em um exemplo de região de recente ocupação 
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que rapidamente integrou-se a circuitos mercantis intercoloniais 

(OSÓRIO, 2007: 189-190).  

 

 

Diferentemente das demais regiões do país, a imigração européia no RS não 

aconteceu no intuito de substituir a mão-de-obra escrava das atividades charqueadoras e 

sim de criar uma nova relação de propriedade e trabalho garantindo o domínio no 

Império sobre o território. Nesse sentido a imigração propõe uma solução para o 

governo, não para os charqueadores, situação que difere do caso dos cafeicultores 

paulistas (SAVIANI FILHO, 2008). 

Mesmo que a oligarquia do charque não tivesse o mesmo prestígio e poder das 

oligarquias centrais de São Paulo e do Rio de Janeiro, e não conseguindo barrar o 

projeto de colonização do estado, conseguiu concessões sobre o local de instalação das 

futuras colônias, que não poderiam estar em áreas de interesses da pecuária. Sendo 

assim, as terras disponíveis para a colonização eram as regiões de florestas, de 

montanhas e de índios (Id. Ib.). 

Nesse sentido, a vinda de imigrantes europeus no século XIX surgiu como uma 

alternativa do governo imperial no intuito de diminuir a dominação do território pelos 

grandes proprietários de terras. A solução para isso foram as pequenas propriedades 

destinadas à colonização.  

Após dominarem e explorarem economicamente a região da planície, 

os abastados charqueadores e estancieiros (...) voltaram seus 

interesses, no século XIX, para as terras férteis e ricas em matos da 

região serrana, apossando-se destas lentamente, com o objetivo inicial 

de extrair a madeira e, esporadicamente, formar pequenas lavouras, 

ambas atividades baseadas na mão-de-obra escrava. Estas, porém, 

darão lugar a outra bem mais lucrativa: a formação de colônias de 

imigrantes (ANJOS, 2002: 2). 

  

Além disso, a colonização servira de resposta às pressões inglesas sobre a 

abolição da escravatura que estavam sujeitas ao governo imperial e o estabelecimento 

de fronteiras. Outro ponto que vale destaque é que, ainda no século XIX, a população do 

Rio Grande do Sul não ultrapassava os 450 mil habitantes numa extensão de 283 mil 
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km
2 

(SAVIANI FILHO, 2008: 161). Sendo assim, a falta de mão-de-obra era motivo de 

inquietação do governo imperial, o que levou D. Pedro I a optar pelo estímulo a vinda 

de imigrantes e sobretudo de origem germânica, “brancos e livres” (Id. Ib.). 

 

 Basicamente três foram os tipos de colônias implementadas no Brasil: as do 

governo, de empresas e de iniciativa privada. “As de governo foram implantadas ou 

pelo poder central, ou estadual ou municipal [...]. A partir da metade do século XIX, 

várias empresas privadas realizaram, paralelamente às colonizações do governo [...]” 

(SAVIANI FILHO, 2008: 161).   

Os pioneiros imigrantes almejaram as colônias portuguesas na expectativa da 

melhoria de vida num período em que atravessavam péssimas condições de 

sobrevivência da Europa pós-napoleônica. No intuito de atrair esses imigrantes para 

terras brasileiras, condições tidas como favoráveis eram ofertadas aos mesmos, tais 

como o pagamento da viagem (sem retorno, concreta e metafóricamente falando), a 

imediata naturalização, a liberdade de culto e a concessão de lotes de terra por família, 

bem como animais de tração, entre outros benefícios. Além disso, tal como afirma 

Saviani Filho (2008) eram isentos de impostos por um prazo de dez anos.  

Tais condições eram vistas como extremamente vantajosas aos imigrantes que 

deixavam sua terra natal em uma aventura cuja memória recupera através de expressões 

como “desbravamento”, “cortar o mato a facão”, uma luta contínua frente à natureza 

vista como selvagem e inóspita. 

O contexto europeu deste período era de total instabilidade com a formação dos 

Estados Nacionais e a transição do sistema feudal ainda vigente no campo, para o 

capitalista, das terras comunais para as privadas, acarretando o cercamento dos campos 

e resultando o êxodo rural. Esta situação gerou um excedente de mão-de-obra nas 

cidades para pouca demanda, resultando em baixos salários e muita exploração 

(SAVIANI FILHO, 2008). Sem capacidade para absorver esse excedente de mão-de-

obra, a solução foi estimular a emigração para a América. 
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1.2- Os imigrantes europeus e a cidade 

 

No sul do RS, mais precisamente onde se localiza atualmente a cidade de São 

Lourenço do Sul, esse ingresso de mão de obra de origem européia se deu através do 

fazendeiro José Antônio de Oliveira Guimarães, proprietário das terras situadas à 

margem esquerda do rio São Lourenço, e do imigrante renano Jacob Rheingantz.  

Sobre Jacob Rheingantz sabe-se que era natural de Sponheim, região da Prússia 

Rhenana (estado alemão), nascido no ano de 1817 e desde jovem passou a desempenhar 

atividades em uma casa de vinhos na região de Kreuznach. Em 1839 migrou para a 

França a fim de trabalhar em uma casa de vinhos da região de Champagne (IEPSEN, 

2008: 23). 

Após sua estada na França, Jacob Rheingantz decide migrar para os Estados 

Unidos a fim de trabalhar com seu irmão. Não obtendo sucesso na empreitada, devido à 

morte do irmão e não atingir seu objetivo econômico, Rheingantz opta em migrar para o 

Brasil e no ano de 1843 desembarca no porto de Rio Grande. Nessa cidade, tal como 

aponta Iepsen (2008), foi trabalhar em casas comerciais e no setor de exportação, 

tornando-se rapidamente num dos comerciantes mais fortes do lugar. 

No ano de 1854 é promulgada a Lei Provincial n° 304 que proibia a doação de 

lotes de terras aos imigrantes e instaurou que a concessão das terras seria liberada 

através da venda. Sendo assim, após adquirir capital, Rheingantz idealizou uma colônia 

de imigrantes europeus na Serra dos Tapes, região de São Lourenço do Sul. 

 Sendo assim, no ano de 1856, Rheingantz assina um contrato de colonização 

com o Império o qual lhe vendia oito léguas de terras devolutas na Serra dos Tapes. No 

entanto, os custos da empreitada eram elevados e requeriam que Rheingantz encontrasse 

um sócio para dar continuidade ao projeto. Mesmo com o reconhecimento que tinha em 

Rio Grande e Pelotas, foi em São Lourenço que realizou a parceria com José Antônio de 

Oliveira Guimarães e no ano de 1857 assinaram o contrato de sociedade válido por 

cinco anos, para efetivarem o projeto de colonização européia em São Lourenço 

(IEPSEN, 2008).  
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Enquanto Jacob Rheingantz foi buscar e encaminhar na Europa os 

primeiros imigrantes para esta terra, Oliveira Guimarães preparou os 

lotes para assentamento dos imigrantes, contratando os serviços do 

agrimensor Carlos Othon Knüppeln, providenciando lhes alojamento, 

organizando transporte para os lotes coloniais e dotando os imigrantes 

com animais domésticos para iniciarem suas atividades. Oliveira 

Guimarães ainda obteve recursos junto a terceiros de modo a financiar 

o empreendimento, o que foi decisivo para o sucesso da colonização 

(COSTA J, 1999: 35). 

 

 

Em 1850, oito anos antes da primeira leva de imigrantes desembarcarem em São 

Lourenço do Sul, José Antônio Oliveira Guimarães, doou um oitavo de légua para que 

naquele lugar, fosse formada uma vila: "o doador teve uma impressionante visão da 

peculiar situação do rio São Lourenço e da Lagoa dos Patos para o desenvolvimento 

desta região" (COSTA, J. 1999: 34).  

Na pesquisa realizada para este trabalho não foram encontrados registros que 

permitissem fazer associações deste cidadão com atividades inerentes às charqueadas. 

No entanto, a sede da fazenda (figura 1) pertencente a sua família possui muitas 

semelhanças com outras sedes de fazendas charqueadoras. Um fator importante desta 

hipótese é a localização do Sobrado nas margens da Lagoa dos Patos e do rio São 

Lourenço, localização adequada para o escoamento do charque, caso tenha tido tal 

atividade.  

De acordo com Coaracy ao lado esquerdo do rio São Lourenço já havia uma 

concentração de pessoas, porém não se tem registros de quem eram essas pessoas e a 

quais atividades estavam relacionadas, se estavam articuladas com o rio ou se já o 

utilizavam como porto natural para escoamento e transporte.  Tal como afirma o autor, 

na embocadura do Rio São Lourenço existiam as propriedades dos estancieiros José 

Antônio de Oliveira Guimarães e Francisco dos Santos Abreu, “em torno de cujas 

residências se erguiam uns poucos e pobres ranchos, dependências dos estabelecimentos 

e moradia de “peões” e agregados. A isso se chamava o porto de São Lourenço” 

(COARACY, 1957: 37).  
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Assim, no ano de 1858 aportou a primeira leva de imigrantes vindos 

predominantemente da região da extinta Pomerânia
4
 bem como demais regiões da 

Alemanha
5
 e outros países da Europa. Os anos iniciais da formação da colônia em São 

Lourenço não foram exatamente como prometidos, pois além dos terrenos estarem 

cobertos por vegetação e florestas, os imigrantes tinham de se adaptar as estruturas de 

moradia bastante diferentes das que viviam em seus lugares de origem.  

Foram construídos barracões para acomodar os imigrantes bem como a 

instalação de um armazém para o abastecimento local. Com o tempo este barracões 

foram extintos e as novas levas de imigrantes eram distribuídas nas casas dos colonos já 

instalados, sendo, a hospedagem paga em dinheiro ou em serviços na lavoura 

(COARACY, 1957). 

 O crescimento da colônia se deu rapidamente. Antes de completar cinco anos, a 

colônia já contava com aproximadamente 1.440 colonos. Sua produção era baseada na 

cultura do milho, feijão, batata, manteiga, carnes defumadas, aves, lenha e ovos e os 

principais consumidores encontravam-se nas cidades de Pelotas e Rio Grande (Id. Ib.).  

“[...] Tem, além disso, os mercados do Pôrto de São Lourenço (onde 

os gêneros são embarcados para o Rio Grande) e de Canguçu e da 

Campanha” (COARACY, 1957: 144).  

 

Com a fundação da colônia, o porto de São Lourenço passou a ser de 

fundamental importância para o desenvolvimento do empreendimento colonizador. 

Assim, o ritmo de prosperidade do porto e do povoado era dinâmico com o surgimento 

de casas e depósitos de mercadorias, gerando-se assim um ambiente de intensa 

movimentação cujas ruínas apenas deixaram os vestígios. 

 

                                                           
4
 A Pomerânia teve suas condições políticas diversas vezes alteradas durante a formação do Estado 

Alemão. Ela compreende uma faixa de terra que se estende ao norte da Polônia, ao longo do Mar Báltico 

e se prolonga Alemanha adentro na região de Mecklenburgo. Em 1919, a Pomerânia foi anexada pela 

Polônia e assim permaneceu até 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, quando foi tomada pela 

Alemanha. Com o fim da Segunda Guerra, seu território foi dividido entre a Alemanha e a Polônia. 

5
 A rigor, só podemos falar de “alemães” após 1870, com o processo de unificação da Alemanha. No 

período da imigração, a “Alemanha” não existia. O território era divido em unidades nacionais 

independentes entre si, cada um com seu próprio dialeto.   
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1.3 – O espaço a beira-rio e a paisagem: as relações de uma cidade 

 

Com o objetivo de recuperar essa dinâmica do espaço a beira-rio foram 

procuradas plantas e outros recursos cartográficos nos quais os lugares que hoje se 

constituem como vestígios, pudessem ser observados. Um desses documentos foi a 

planta urbana pertencente ao acervo da Superintendência dos Portos e Hidrovias (SPH) 

de Porto Alegre e datada do ano de 1884, intitulada “Planta da Freguesia de São 

Lourenço projectado e demarcado por Carlos Othon Knüppeln” (Anexo 1), na qual 

consta a seguinte informação “A planta mostra o estado actual da povoação no principio 

do anno de 1884”.  

Através desse documento se pode observar que a estrutura portuária condicionou 

a disposição da cidade. A planta do projeto e demarcação mostra como a cidade estava 

organizada, contendo detalhes como estabelecimentos comerciais, praças, igreja, 

estaleiro, olarias, fábrica de cerveja, residências, escola, porto de embarcações a vapor. 

É evidente nesta planta a ocupação concentrada ao longo do rio e arredores. Consta no 

mapa uma “Praça do Comércio” localizada nas margens do rio São Lourenço. 

As informações contidas na planta permitem que constatemos a importância da 

zona a beira-rio no contexto em que foi confeccionada. O projeto de arruamento, visível 

nesse documento, mostra os antigos caminhos da cidade e como esses trajetos tinham 

como ponto central o rio São Lourenço.  

A praça do comércio, situada a beira-rio é o lugar onde posteriormente 

localizaram-se as casas comerciais Kath e Timm. Há uma concentração de casas na 

beira-rio, diferentemente dos outros lugares onde não havia aglomerações de casas.  

Além disso, a planta mostra o estabelecimento comercial de José Antônio de 

Oliveira Guimarães designado como “estabelecimento antigo do Sr. J. A. de Oliveira 

Guimarães”. Na frente deste estabelecimento consta a praça denominada como “Praça 

Guimarães”.  

A localização deste estabelecimento comercial está nos limites da demarcação 

da freguesia, o que nos permite supor que sua posição marcava o domínio desta família 

na cidade. Poderia ser uma espécie de entreposto para os colonos, e que acentuava o 

controle de Guimarães em sua propriedade.  
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Os antigos caminhos traçados na planta mostram que todos os percursos 

chegavam até o comércio de Guimarães e terminavam no rio, que posteriormente foi 

designado como rio São Lourenço. Nesses percursos se destacam dois outros caminhos: 

o assim grifado como “caminho para a colônia” e o outro “caminho para o Boqueirão”. 

Verifica-se que, no período ao qual se refere esse mapa urbano, final do século XIX, já 

estavam demarcadas a zona rural do agregado urbano, dita “colônia” e a localidade de 

Boqueirão
6
. 

Através da sobreposição de mapas (Mapa 2), pudemos observar que a disposição 

das casas concentradas a beira-rio, sediaram posteriormente as casas comerciais 

privilegiadas neste estudo.  

 

 

                                                           
6
 Foi nesse local que, no século XVIII, surgiram as primeiras estâncias oriundas de sesmarias doadas pela 

Coroa Portuguesa. Renomados militares do exército luso, com seus familiares, agregados e escravos, 

tornaram-se estancieiros e povoaram os campos. Portanto, no Boqueirão, houve o início propriamente 

dito de São Lourenço do Sul (CALDAS, 2009). 
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Mapa 2: Sobreposição da planta da Freguesia de São Lourenço projectado e demarcado por Carlos 

Othon Knüppeln com uma versão modificada do Google Earth®.  

 

 

 

1.4 - Barcos e mercadorias: o comércio da colônia 

 

As casas comerciais, das quais hoje pouco se encontra, foram originadas no 

contexto de uma economia baseada na agricultura e localizadas à ribeira do rio São 

Lourenço onde encontraram maior facilidade de escoamento dessa produção. Essas 

casas de comércio compravam, revendiam e exportavam produtos vindos da colônia.   
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Foram arroladas cinco casas de comércio situadas na beira do rio São Lourenço. 

Sabe-se que existiram muitas outras, mas para este trabalho optamos por evidenciar as 

que foram mais citadas pelos entrevistados e aquelas que foram encontradas nas 

fotografias da cidade e na bibliografia consultada. Optamos também pelas casas situadas 

a beira-rio por ser o espaço privilegiado neste trabalho e porque alguns vestígios 

materiais ainda permanecem no local.  

As casas de comércio contempladas neste estudo são: Helms, João Duarte, Kath, 

Nickhorn e Timm (Mapa 3).  

Estes estabelecimentos comerciais trabalhavam basicamente com os produtos 

advindos da colônia de São Lourenço com exceção da casa Helms e Nickhorn que além 

dos produtos coloniais, trabalhavam com maior variedade de mercadorias. Entre eles, 

destacam-se a venda de tecidos, móveis, louças, secos e molhados, ferragem, madeira e 

etc. 

Todas as casas mencionadas possuíam seus próprios iates que permaneciam 

atracados em frente a seus prédios a fim de escoar o excedente de produtos comprados 

pelos comerciantes para serem revendidos na cidade do Rio Grande. Normalmente estas 

casas tinham sua própria tripulação e em casos esporádicos, de muita demanda, 

chegavam a fretar iates de outros proprietários.  
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  Mapa 3: Localização de algumas casas comerciais. Fonte: modificado do Google Earth®. 

 

 

Os iates também faziam o caminho inverso e traziam mercadorias para serem 

revendidas na cidade. Os iates que navegavam no sistema de cabotagem também 

atracavam no porto de São Lourenço para realizarem negócios com os ribeirinhos. 
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1.4.1- CASA HELMS 

 

 

 

Figura 3: Parte da Casa Comercial Helms e seu atracadouro. Na frente um Iate e à esquerda, os 

botes de acesso à margem. S/d. (COSTA, 1922:105).  
 

A Casa Helms, cujo proprietário era o Sr. Carlos Helms, parece ter sido o maior 

empreendimento comercial de São Lourenço do Sul, tal como se observa nos dados 

coletados para a estatística dos municípios do Rio Grande do Sul publicado na década 

de vinte: 

 

Forte negociante e exportador. Estabelecido em 1896 na villa de 

São Lourenço, deu grande desenvolvimento á sua casa 

commercial, que é, actualmente uma das mais importantes, 

acreditadas e movimentadas da localidade. O seu negocio é de 

molhados, fazendas, ferragens, etc. Tem grandes armazens de 

productos coloniaes, fazendo d'estes larga exportação para as 

praças do sul do Estado. Possúe, para o serviço de transporte das 

cargas que exporta e importa, 3 hiates, sendo um a vapor; póde 

conduzir 120 toneladas de carga. A casa commercial e depósitos 

do sr. Helms occupam 2 quadras de extensão, de edificação 

própria. É uma das casas commerciaes de maior stock e mais 

antigas da praça, fundada há 40 annos pelos seus primitivos 

proprietários. O sr. Carlos Helms, que gosa de vasto credito, é 



37 

 

também agente do Banco Pelotense n´aquella praça, único 

recebedor, alli, dos productos da fabrica F.C Lang & Cia., e 

depositário da Cervejaria Sul-Rio-Grandense, de Leopoldo 

Haertel, ambas de Pelotas. Muito conceituado na localidade em 

que exerce a sua profícua actividade, é um dos apreciaveis 

elementos de São Lourenço (COSTA, A. 1922: 108) 

  

Ainda de acordo com essa fonte, o proprietário Carlos Helms possuía 

embarcações, tanto a vela quanto a motor, fazendo trajetos entre o sul do estado e Porto 

Alegre, o que evidencia uma atividade comercial bastante intensa. 

 

Na entrevista realizada com senhor Orocildo Mores, ele fala sobre alguns dos 

Iates da Casa Helms com suas denominações, o "Capão do Meio", o "Ajudante" e o 

"Novo Ajudante". Também menciona que esta casa ocupava todo o quarteirão que era 

dividido por setores de comércio tais como secos e molhados, fazendas, ferragem e que 

também havia um lugar para acomodar os Iates, caso não estivessem na água para 

reparo ou outra eventualidade. A Casa possuía um grande depósito, além de um 

alojamento para os colonos se refugiarem das más condições do tempo. 

Além de abastecer a cidade com os produtos da colônia, a Casa Helms também 

importava artigos vindos de Pelotas para serem revendidos no comércio (figura 4). A 

Casa Helms seria o último local de atraque dos Iates, isto porque esse estabelecimento 

está localizado no final da extensão do rio São Lourenço. Devido às várias curvas do 

rio, era necessário que, ao entrarem no canal, os Iates fossem rebocados por carroças 

puxadas a bois, pois as curvas inviabilizavam o manuseio das velas e como 

conseqüência, os barcos não se movimentavam. 

Com o auxílio de um mapa, o senhor Orocildo comenta sobre a extensão do 

porto. Relata sobre as casas comerciais, os barcos, mercadorias e suas atividades: 

 

 

Casa Helms era o último, o último porto, mas começava aqui [aponta 

para um ponto do mapa]. Aqui tinha uma porção de embarcação e 

aqui mesmo tinha dois barcos  que era  do Dário Braun e se chamava  

Jupetir, e o outro se chamava Taquari. Isso ali já começava a 

trabalhar. Os portos já começavam ali. Passando o estaleiro para cá. 

Desde aqui começa a entrada, faz aquela curva, vai aqui e depois 

segue (...) As casas compravam os produtos da colônia e levavam 
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principalmente pra Rio Grande. (...) Então de Pelotas a mercadoria 

que hoje vem de caminhão para cá, vinha toda de barco. Os barcos da 

Casa Helms é que traziam tudo
7
. 

 

No ano de 1926, a Casa Helms possuía os seguintes Iates: "Capão do meio", 

"Cristóvão Pereira" (figura 5) e "Novo Ajudante". O capão do meio não navegava mais 

nos anos 1950 e foi substituído pelo "Rex" (COPSTEIN, 1992: 85). 

 

 

 

Figura 4: Casa Comercial Helms. Seção de ferragens e louças. S/d. (Costa, 1922: 108). 

 

                                                           
7
 Entrevista com o senhor Orocildo Moraes. 21/04/2008. 
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Figura 5: Iate Christóvão Pereira. Um dos Iates mais lembrados da hisória da navegação em São 

Lourenço do Sul. S/d. (COSTA J, 1999).  
 

 

Na entrevista com o senhor Lourenço Martins, ele também relata sobre as 

mercadorias vendidas na casa Helms dizendo que a mesma tinha depósito de madeira, 

“vendia madeira de tudo que era tipo e qualidade, vendia roupa de tudo que era 

qualidade também, roupa feita, roupa por fazer, vendia lona para fazer pano de barco, é 

[...], vou te dizer uma coisa
8
.  

Atualmente o prédio é ocupado por um Ponto de Cultura vinculado a Secretaria 

de Cultura e Desporto de São Lourenço do Sul. Essa parece ser então o seu último 

destino, o da patrimonialização, uma vez que, depois de ter encerrado suas atividades 

                                                           
8
 Entrevista com o senhor Lourenço Martins. 01/04/2010. 
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como empreendimento comercial, já sediou outros como Boates, Academias de 

ginástica e bares. 

 O galpão de armazenamento (figura 6) que originalmente estava situado em 

frente ao prédio não existe mais, no entanto ainda existem vestígios dos alicerces que o 

sustentavam.  

 

 

 

Figura 6: Galpão de armazenamento da Casa Helms. S/d. Acervo digital Foto Arte São Lourenço 

do Sul.  
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1.4.2- CASA NICKHORN 

 

 

Figura 7: Casa Comercial Nickhorn e Iates atracados no porto. Princípio do século XX. (Costa, 

1999: 184).  

 

 

Outra casa comercial, que também entrou no livro de estatísticas dos municípios 

do Estado, em São Lourenço foi a Casa Nickhorn (Figura 8 e 9), de Ernesto Nickhorn. 

Sobre esta casa comercial, consta que: 

 

Ernesto Nickhorn, commerciante e exportador. Estabelecido na villa 

de São Lourenço, com casa de secos e molhados, ferragens e etc. 

Compra e vende cereaes e exporta tambem madeiras e lenha para os 

portos do sul do Estado, tendo hiate proprio. Com um capital de 

50:000$000, faz um movimento annual de 200:000$000 (COSTA, A. 

1922:106). 
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Figura 8: Foto da Casa Comercial Nickhorn. S/d. Acervo digital Foto Arte São Lourenço do Sul.   
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Figura 9: Casa comercial Nickhorn. S/d. (Costa, 1922). 

 

 

Como dado obtido nas entrevistas viu-se que esta casa possuía dois Iates, o 

"Santíssimo Rosário" e o "Olga". Tal como a Casa Helms, esse estabelecimento 

trabalhava no mesmo sistema de armazenamento, abastecimento local e exportação de 

excedente, porém o filho do proprietário, Sr. Roberto Nickhorn, possuía comércio na 

cidade de Rio Grande, sendo assim toda mercadoria vinda da colônia para São Lourenço 

já tinha destino permanente na cidade do Rio Grande. 

Sobre esse estabelecimento comercial (figura 10 e 11) a entrevista do senhor 

Orocildo de Moraes é bastante esclarecedora: 

 

 Eu trabalhei ali de balconista. Quando vim do quartel, que não tinha 

nada o que fazer eu trabalhei ali, tive quase um ano ali. Ali era o 

Roberto Nickhorn o dono. Roberto Nickhorn e Cia ltda. Era o Iate 

Santíssimo do Rosário que fazia esse transporte, também produtos 
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coloniais. Compravam e lá em Rio Grande tinha o filho do velho 

Roberto Nickhorn que era o que vendia, era o vendedor lá
9
. 

 

 

 

Figura 10: Casa Nickhorn à esquerda ao fundo. Na frente um Iate não identificado. S/d. Acervo 

pessoal da senhora Iolane Roveré Montezuma.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Entrevista com o senhor Orocildo Moraes. 21/04/2008.. 
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Figura 11: Registro fotográfico de uma enchente na década de 1940. Parte da Casa Nickhorn e seu 

armazém em frente. Ao fundo aparecem muitos Iates em seus atracadouros, além do imponente 

sobrado da família Abreu ao fundo e à direita da foto. Acervo digital Foto Arte São Lourenço do 

Sul.   
 

 

O prédio da Casa Nickhorn foi restaurado recentemente pelos proprietários e é 

utilizada como residência e ateliê de arquitetura (figura 12). O galpão de 

armazenamento desta casa continua em frente ao prédio, no entanto em péssimas 

condições (figura 13).   
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Figura 12: Casa comercial Nickhorn. Registro fotográfico: abril de 2008. 

 

 

Figura 13: Armazém da Casa Nickhorn. Registro fotográfico: abril de 2008. 
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1.4.3- CASA KATH 

 

Os relatos orais apontam que uma das filhas de Ernesto Nickhorn casa-se com 

Alberto Kath e o casal monta mais uma casa comercial na beira do rio São Lourenço, a 

Casa Kath. Esse empreendimento comercial possuia os Iates "Oliveira", de propriedade 

conjunta com o sócio Germano Borck, e o "Urú".  

Diferentemente das duas casas comerciais mencionadas acima, esta e as demais 

casas de comércio citadas neste trabalho não foram contempladas nos estudos 

estatísticos dos municípios do Rio Grande do Sul publicado em 1922. Em detrimento 

disso, essas outras casas não contém dados explicativos semelhantes as das casas 

contempladas no estudo estatístico, restringindo as informações destas, apenas aos 

relatos orais.  

 A casa que sediou o comércio Kath atualmente se encontra em péssimas 

condições (figura 14).  Além de estar ruindo, está totalmente abandonada, localizada em 

uma zona marginal onde há concentração de delinqüentes que aceleram ainda mais o 

processo de deterioração do prédio. 
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Figura 14: Casa comercial Kath. Registro fotográfico: abril de 2008. 

 

 

 

 

1.4.4- CASA TIMM  

Ao lado da casa comercial Kath localizava-se a firma Comercial Timm S.A. de 

Erico Gama, Emilio Max Eyler e o sócio-gerente Osmar Werthein. A matriz desta firma 

situava-se na cidade do Rio Grande e utilizava o cais existente atrás da Estação 

Marítima para carga e descarga de seus Iates. (COPSTEIN, 1992: 84). 
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 Na fachada do prédio há a inscrição do ano de 1937, no entanto, de acordo com 

as informações dos entrevistados, sabe-se que esta casa é anterior ao ano mencionado. 

Antes mesmo da construção deste prédio, a Casa Timm já atendia a comunidade 

lourenciana em outro estabelecimento. 

 Esta casa atualmente é ocupada por uma gráfica. Aparentemente o prédio 

mantém as mesmas estruturas da casa de comércio. Está em ótimas condições de 

preservação (figura 15).   

 

 

 

Figura 15: Casa comercial Timm. Registro fotográfico: abril de 2008. 
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1.4.5- CASA JOÃO DUARTE 

 

O Senhor Orocildo comenta a respeito de outra casa forte de comércio, cujo 

proprietário também possuía Iates. Já Copstein menciona o nome deste comerciante da 

seguinte forma: 

 

 

Outros Iates pertenciam a firmas que negociavam com produtos 

coloniais. Os Iates trabalhavam apenas para as proprietárias. A firma 

João Jobim Duarte, de São Lourenço, possuía ali um armazém com 

mais ou menos 600 m², onde depositavam os produtos coloniais que 

adquiriram e remetiam para Rio Grande ou para São José do Norte em 

Iates próprios. Pertenceram-lhe os Iates: "Aliado", "Peri", "Ajudante”, 

"Santa Germina" (COPSTEIN, 1992: 85).  

 

 

 A casa comercial João Duarte possuía dois prédios. Um para a armazenagem dos 

produtos e outro para a comercialização. Diferentemente das demais casas, o armazém 

desta casa era muito grande, construído em alvenaria e adornado de acordo com as 

tendências da época (figura 16). Ambos os prédios ainda existem. Onde era o comércio, 

atualmente é residência de familiares do senhor João Duarte e onde era o armazém 

atualmente é uma boate jovem denominada “Armazém Bar e Boate”. As estruturas 

foram mantidas na restauração do prédio com exceção das janelas que foram 

substituídas somente por vidros escuros.  
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Figura 16: Armazém da Casa João Duarte. Registro fotográfico: abril de 2008. 

 

 

Em entrevista com a senhora Iolane Roveré Montezuma, ela relata sobre o 

centro comercial, as casas de comércio e os artigos de venda. É possível perceber a 

dinâmica deste lugar: 

 

O centro comercial localizava-se onde havia um maior aglomerado de 

casas. As pessoas para comprarem qualquer coisa, precisavam 

caminhar até ele. Fora  do centro uma ou outra lojinha ou açougue. No 

centro se comprava artigos de cama, mesa e banho, tecidos para 

confecção de roupas, remédios e também artigos de presente. Fazia-se 

"rancho" na venda da dona Ilda Nickhorn, e pão se comprava em duas 

padarias: Ely e Wester Wiemann. Essas padarias possuíam uma 

carrocinha que percorria  as ruas da cidade para vender pão
10

. 

 

  

                                                           
10

 Entrevista com a senhora Iolane Roveré. 10/06/2010. 
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O entrevistado Lourenço Martins, vai descrevendo os proprietários das casas de 

comércio, seus Iates, a localização das casas e os produtos que forneciam. Acrescenta 

ainda a nostalgia que sente ao comparar com o presente: 

 

 

O Guilherme Gehrke, ele tinha dois portos. Ele tinha ali onde é o 

Eigui Born e outro porto que era lá nos fundos da onde é o Grêmio. 

Aonde é o salão do Grêmio, ali nos fundo era do Guilherme Gehrke. 

Ah, naquela época era só quem tinha comércio que possuía barco. Era 

a casa Helms, a velha Ilda Nickhorn, era o Guilherme Gehrke que 

tinha armazém de vender por atacado como diz o outro né, o Dário 

Brauner que vendia, entregava o arroz, o Guilherme Timm, era só os 

que tinham comércio. Agora hoje, não. Hoje, [...] hoje não tem 

daqueles, não tem mais nada
11

.   

 

 

Neste trecho, o senhor Lourenço explica a disposição de algumas casas 

comerciais. Na primeira referência que faz à firma de Guilherme Gehrke, ele explica 

que este homem possuía dois atracadouros na extensão do rio São Lourenço e dá a 

localização destes atracadouros designados de porto pelo entrevistado. Um dos 

atracadouros (figura 17) era nos fundos do que hoje é um clube social denominado 

Grêmio Esportivo Lourenciano.  

A entrevista esclarece também os proprietários dos iates eram os mesmos que 

possuíam casa de comércio. Com exceção de alguns casos em que havia os iates de 

fretamento. Neste caso o proprietário do iate trabalhava para qualquer casa de comércio 

no sistema de frete.  

O entrevistado continua relatando sobre as casas comerciais e sobre o sistema o 

qual trabalhavam, ou seja, essas casas possuíam seus armazéns para estocagem e 

negociavam tanto por atacado quanto varejo. No trecho final ele compara com a 

atualidade e se entristece ao lembrar-se da inexistência deste sistema de trabalho.  

                                                           
11

 Entrevista com o senhor Lourenço Martins. 01/04/2010. 
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Figura 17: Parte do rio onde o entrevistado relata sobre o atracadouro. Aproximadamente onde 

aparece o segundo Iate na foto, é o local onde senhor Lourenço se refere. Atracadouro da firma 

Gherke, o próximo é da Casa João Duarte e após a curva encontram-se os portos das casas 

Nickhorn e Helms. S/d. Acervo digital Foto Arte São Lourenço do Sul.  
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1.5- A dinâmica dos Iates 

 

Os Iates (figura 18) eram embarcações com capacidade de carga entre 20 e 120 

toneladas, de 40 e 60 pés
12

 de comprimento, armação e velame de Escuna
13

. Sua carga 

compunha-se tipicamente dos gêneros diversos consumidos na região: charque, grãos, 

farinha, aguardente, móveis, couro e madeira. A tripulação era distribuída em: mestre 

(posteriormente com a introdução do motor passou a ser o motorista), marinheiro 

(poderia ser um ou mais dependendo da carga e da necessidade), moço de convés 

(aprendiz) e cozinheiro (COPSTEIN, 1992: 81-87). 

 

                                                           
12

 Unidade de medida comumente utilizada para expressar o comprimento de embarcações. 1 pé equivale 

a 31 centímetros.   
13

 “Armação” e “velame” são termos utilizados respectivamente para a mastreação e para o conjunto de 

velas de uma embarcação. Uma Escuna típica do século XIX possuía dois mastros, cujas velas 

denominavam-se: bujarrona, vela de estais, traquete, vela grande, gafitope. As embarcações denominadas 

regionalmente de Iates podiam ter um ou dois mastros, sendo as de um mastro também chamadas de 

Cúters. 



55 

 

 

Figura 18: Típico Iate da Lagoa dos Patos. S/d. Acervo pessoal da senhora Iolane Roveré 

Montezuma. 

 

De acordo com Copstein, não há registros do surgimento dos Iates no Rio 

Grande do Sul, porém isso não atesta o desuso. Para o autor, nos registros de marinha os 

Iates poderiam estar inseridos em outras categorias. Consta no “O Mapa das 

embarcações de Sua Majestade Fidelíssima que servem nesta Praça de Colônia com 

todos os seus pertences” - História Naval Brasileira - do ano de 1760, o registro do Iate 

São João Batista. Dois anos depois encontrou o registro de saída do Iate São José da 

Colônia do Sacramento (Id. Ib.). 

A importância dos iates na vida regional adveio da expansão das charqueadas 

cuja atividade foi fundamental ao Rio Grande do Sul. A partir da fundação da colônia de 

São Lourenço, esta se tornou abastecedora de carvão para todo o sul do Estado e em 

meados do século XX, a lenha que era transportada pelos iates para Rio Grande e 

Pelotas também era fornecida pelas áreas colonizadas de São Lourenço do Sul e 

Camaquã (Id. Ib).   

Ao longo dos anos, a demanda de embarcações exportadoras atraiu muitos iates 

para a cidade de São Lourenço do Sul. Proprietários de casas de comércio também 
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passaram a investir nas embarcações. No Relatório da Comissão de Melhoramento da 

Barra do Rio Grande do Sul do ano de 1883 (pouco mais de 20 anos de colonização), é 

possível perceber a significativa relevância das embarcações de São Lourenço no Sul 

constatadas na cidade do Rio Grande: 

 

Possui um bonito edifício da alfândega, no extremo de um excelente 

cais de cantaria com mais de 500 metros, seguido de outro de 

qualidade não muito inferior, onde vêm ter os numerosos hiates de 

S. Lourenço, e os que abastecem o mercado (BICALHO, 1883: 20, 

grifo meu). 

 

Segundo Costa (1999), o crescimento do porto e da navegação de São Lourenço 

foram reconhecidos em todo o Estado. Entre os anos de 1870 e 1945, a cidade passou 

por um período de grande desenvolvimento e o autor se refere a esse como um período 

de “anos dourados" dos Iates de São Lourenço que nessa época era  o maior porto de 

veleiros do sul do país. De acordo com Torres (2010):  

 

 

Os veleiros, por sua vez, ainda que de forma geral mais lentos que os 

navios com propulsão mecânica, resistiam na atividade mercantil pela 

simplicidade de seu princípio motriz e pela prática de fretes mais 

baratos (TORRES, 2010: 61). 

 

No final do século XIX e princípio do XX o porto não recebia exclusivamente as 

produções da colônia de São Lourenço, mas também escoava produtos agrícolas vindos 

de colônias como Canguçu, Dom Feliciano e Camaquã. No início do século XX, os 

Iates de São Lourenço do Sul demandavam todos os portos da Lagoa dos Patos e da 

Lagoa Mirim. "O Porto de São Lourenço era movimentado por quase uma centena de 

barcos. Em 1928, a frota lourenciana era de 18.000 mil toneladas, contando com 45 

Iates" (COSTA J, 1999: 51). 
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De acordo como livro de registro da Antiga Intendência Municipal
14

, relativo ao 

período de 1919 a 1923. As informações a respeito do movimento da navegação e a 

prosperidade econômica do ano de 1919 são: 

 

Para se ter uma idéia do que era o movimento da navegação e seu 

significado econômico para a vida econômica de São Lourenço do 

Sul, notem-se os números do ano de 1919. Naquele ano, em São 

Lourenço, houve uma exportação de 19.601 toneladas por via 

marítima, com os seguintes produtos: arroz, 4.133 sacos, batata 

inglesa, 67.107 sacos; feijão, 21.147 sacos; milho, 23.292 sacos; 

banha, 47.604 kg.; carne de porco, 20.008 kg.; lã, 8.322 kg.; lingüiça, 

15.227 kg.; manteiga, 19.140 kg.; suínos vivos, 70.177 kg.; toucinho, 

53. 102 kg. E 33.500 aves (COSTA J, 1999: 53). 

 

 

O autor menciona também que a cidade de São Lourenço do Sul, em meados do 

ano de 1930, possuía aproximadamente seis mil pessoas, enquanto na colônia 

encontrava-se uma população de quase vinte e nove mil pessoas. Fala que, 

"independente do local de moradia, a vida de todos estava intimamente ligada ao 

resultado da navegação pela Lagoa e que tanto a agricultura quanto o comércio 

dependiam deste meio de transporte" (COSTA J, 1999: 54). 

O auge da navegação de São Lourenço, de acordo com Costa foi a década de 

1930, quando a frota atingiu mais de cinqüenta Iates (figura 19). Desta forma, o período 

entre 1870 e 1945 foram aqueles em que os barcos lourencianos buscaram as águas da 

Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, sendo os grandes anos da navegação de São 

Lourenço, cujas quilhas conquistaram todas as rotas das lagunas, trazendo riqueza e 

respeito para a cidade de São Lourenço do Sul (COSTA J, 1999: 55). 

 

                                                           
14

 Vale destacar que este livro de registro foi pesquisado na década de 90 por Jairo Scholl Costa, num 

período de transferência de documentação de uma repartição pública. Na época os arquivos já estavam 

muito debilitados pela falta de acondicionamento e conservação o que acarretou a perda total deste 

material.  
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Figura 19: Iates preparando-se para uma atividade festiva. S/d. Acervo pessoal do senhor Lourenço 

Martins.  

 

Sendo assim, a prática dos Iates em São Lourenço do Sul estendeu-se até 

aproximadamente a década de 30 do século XX. No entanto, em outras localidades, o 

mesmo período marca o início da decadência desta antiga forma de escoamento. A 

fundação do DAER em 1938 pela política rodoviária estadual foi o marco da derrocada 

dos Iates na região (COPSTEIN, 1992: 88). No entanto, em São Lourenço do Sul, sua 

utilização pôde ser acompanhada, em quantidades muito inferiores, até pelos menos a 

década de 1970 com o escoamento da safra do arroz. 

No relatório da Prefeitura Municipal do Rio Grande do ano de 1937, o Prefeito 

Meireles Leite anuncia que as navegações em vias fluviais do interior estão barradas do 

transporte devido às altas taxas portuárias ocasionando a gradativa decadência de tal 

atividade. Além disso, os tráfegos de navios de grande porte recebiam incentivos fiscais 

com a finalidade de que o preço das mercadorias não viesse a se tornar mais caras. 

Desta forma, os navios não pagavam para transitar em canais abertos ao contrário dos 

iates que deveriam pagar taxas portuárias mesmo que não utilizassem o porto e o cais. 
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Sofriam também com a competição das vias férreas e com as baixas tarifas cedidas para 

esta atividade (Id. Ib.).  

Os Iates não puderam competir com os caminhões em decorrência da agilidade 

proporcionada pelo transporte rodoviário, menores taxas, combustível barato e a 

vantagem de ir até o local de carregamento facilitando o trabalho. Para acrescentar a 

lista de desvantagens, os Iates também sofreram modificações nas relações de 

contratação de mão-de-obra, com o advento da legislação trabalhista. No entanto, 

 

Os iates do último período não se entregaram sem luta. Muitos 

passaram a ter motor auxiliar, mas o esforço foi em vão, deixaram de 

navegar e São Lourenço do Sul, que nos últimos anos dominava essa 

navegação, emprestou o local para o cemitério de uma das mais 

antigas navegações que singraram as águas do Rio Grande 

(COPSTEIN, 1992: 89).   

 

A atividade dos Iates no porto articulou também a cidade com as demais 

localidades portuárias. Desse modo, pode-se dizer que as características peculiares da 

circulação de pessoas, mercadorias e barcos, ligando portos e cidades, configuram uma 

extensão do fenômeno urbano. Em certa medida, a organização espacial da cidade e os 

vestígios a beira-rio refletem ainda a organização daquela sociedade. Na análise do 

espaço portuário de São Lourenço do Sul compartilho da idéia de Blot (2002) que 

propõe o conceito “Arqueologia em Meios Aquáticos” para designar, 

 

 

A compreensão do passado do Homem nas suas variadas relações com 

o meio aquático enquanto espaço privilegiado de circulação, por onde 

se relacionam com a deslocação de embarcações. Esses vestígios são 

elementos de uma cultura que geralmente se designa por cultura 

marítima, embora possa surgir com fisionomias fluvial ou lacustre, e, 

por conseguinte,sempre com características náuticas (BLOT, 2002). 

 

Neste processo, era pelo rio São Lourenço que os produtos coloniais tais como 

lenha, feijão, batata, arroz, milho, manteiga, frutas, galinhas, porcos, carvão eram 

exportados através dos Iates. Com o advento da colônia, o fluxo e a diversidade de 



60 

 

produtos e de pessoas acrescentaram a multiplicidade da paisagem privilegiada neste 

estudo. 

 

 

1.5.1 – Referencial teórico-metodológico 

 

Para melhor compreensão desta discussão é preciso que se faça a distinção entre 

espaço e paisagem. Sendo assim,  

(...) a palavra espaço tem o seu uso associado indiscriminadamente a 

diferentes escalas, global, continental, regional, da cidade, do bairro, 

da rua, da casa e de um cômodo no seu interior (CORRÊA, 1995: 15).  

 

Pode-se compreender o espaço como as percepções que cada indivíduo tem 

sobre os lugares que passa, convive ou habita. Considerando-o como uma abstração, 

cada indivíduo possui sua percepção de acordo com elementos que experimenta. Nesse 

sentido na há delimitações para este espaço. Ele é percebido, sentido e apropriado. 

 

O que é visto e o que é vivido vêm interiorizados respectivamente sob 

a forma da percepção dos objetos e do ambiente, e assim, pela 

recordação, o sujeito se percebe como parte dele, numa relação de ator 

e observador, de reconhecimento e estranhamento (FERREIRA, 

2002). 

 

De acordo com Orser, no seu sentido mais amplo, espaço refere-se à realidade 

física onde as coisas não estão localizadas. O espaço é irrefutavelmente ligado ao lugar, 

onde algo está localizado. Espaço, embora mensurável, pode ser uma abstração ligada a 

uma rede invisível, cujas percepções abrangem diferentes noções do espaço (ORSER, 

1996a: 136).   

Já a paisagem pode ser entendida como o, 
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(...) conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as 

heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre 

homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que os 

anima (SANTOS, 2006: 66).  

 

É fundamental abordar paisagem como a percepção dos elementos capazes de 

revelar o modo pelo qual foi produzida, possibilitando assim uma discussão de sua 

evolução e produção (VIEIRA, 2003: 4).  Esses elementos que compõem um passado e 

que nela se entrelaçam podem ser tomados como instrumentos de trabalho, compondo 

um palimpsesto de memória viva (SANTOS, 2006: 69).  

É imprescindível destacar que os vestígios deixados para o estudo da zona a 

beira-rio constituem-se na existência física dos prédios comerciais que restaram da 

época dos iates mercantes, fotografias de acervos pessoais de diversas famílias que 

contribuíram com o estudo e dos relatos de poucas pessoas que vivenciaram essa época 

e que ainda são capazes de dar vida e movimento ao local. 

Escutando muitos depoimentos, nós percebemos que os bairros têm 

não só uma fisionomia como uma biografia. O bairro tem sua infância, 

juventude, velhice. Esta, como a das árvores, é a quadra mais bela, 

uma vez que sua memória se constituiu. Nas histórias de vida 

podemos acompanhar as transformações do espaço urbano; a relva 

que cresce livre, a ponte lançada sobre o córrego, a divisão dos 

terrenos, a primeira venda, o primeiro bazar. As casas crescem do 

chão e vão mudando: canteiros, cercas, muros, escadas, cores novas, a 

terra vermelha e depois o verde umbroso. Arbustos e depois árvores, 

calçadas, esquinas... uma casa pintada de azul que irradia a luz da 

manhã, os terrenos baldios, as ruas sem saída que terminam em praças 

ermas inacabadas por dezenas de anos (BOSI, 2003: 204). 

 

Sendo assim, consideramos o espaço portuário da cidade de São Lourenço do 

Sul como o centro das relações sociais, comerciais, políticas e de trabalho, que durante 

o final no século XIX e meados do século XX constituiu-se como o palco dessas 

diversas interações. 

O rio foi moldando as casas ribeirinhas de acordo com suas curvas. Em seu 

próprio curso eram feitos os compartimentos para carga e descarga de mercadorias. 

Cada Iate que entrava no canal já sabia onde era o local de atracar. Essas práticas abrem 
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perspectivas para que se proceda a uma leitura dos espaços urbanos, destacando assim 

as formas como foram preservados testemunhos dos modos de vida e das práticas 

cotidianas que caracterizaram o espaço a beira-rio. 

A paisagem pode ser vislumbrada em diferentes perspectivas como uma arena 

espacial onde as relações são estabelecidas podendo abranger relações humanas, 

naturais, estruturas físicas e sócio-culturais. A estrutura física é composta por elementos 

que se encontram fora do controle humano tais como clima, topografia, hidrologia e 

outras condições que ocorrem naturalmente (ORSER, 1996a: 138-139). Um exemplo 

desta condição imposta pelo meio natural pode ser vista no relado do senhor Lourenço 

Martins, marinheiro aposentado que relembra sobre as dificuldades de conseguir sair da 

barra do rio São Lourenço quando os ventos não estavam favoráveis, 

 

Tinha que esperar na boca do arroio para que „desse‟ viagem. É, tinha 

que esperar viagem. Quando o vento dava para nordeste eles iam 

embora. Enquanto era vento de cá eles não podiam ir. Ficavam na 

boca da barra, aqui. Os barcos carregados, carregados. De tudo eles 

iam carregados
15

. 

 

 

As interações entre as pessoas que coexistem na paisagem física compõem a 

estrutura sócio-histórica. Sendo assim, a definição da paisagem descrita por Orser 

(1996a) permite a reflexão para o estudo do espaço portuário, antiga zona comercial, da 

cidade de São Lourenço do Sul. Esta paisagem natural ordenou e estruturou a ocupação 

e a utilização do espaço à ribeira e tal como aborda Torres (2010), são nas práticas e 

lugares rotineiros da vida cotidiana que se processa a trama social, “um marinheiro 

experiente, um capitão severo, um carpinteiro habilidoso, um negro fujão, um caixeiro 

bom de negócio, etc”.  

Já Bender (2002) evidencia que as paisagens não são apenas cenários, mas 

conflitos profundos. Elas não são somente vistas, mas vivenciadaso que permite 

considerar como designamos significados aos lugares e como os relacionamos com 

nossas memórias e história, permitindo a criação de sentido e pertencimento.  

                                                           
15

 Entrevista com o senhor Lourenço Martins. 01/04/2010. 
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Um conceito de "paisagem" invariavelmente inclui um conceito de "fronteira", 

pois as paisagens devem terminar em algum lugar no espaço (ORSER, 1996a: 139). 

Quando a paisagem é pensada como composta por estruturas derivadas das relações que 

os indivíduos estabelecem entre si e com o meio, as fronteiras assumem esse caráter de 

flexibilidade e de difícil caracterização. Sendo assim, utilizando o sentido de 

flexibilidade de Orser, as fronteiras podem ser percebidas no espaço a beira-rio. Os 

colonos vindos do interior em direção ao porto trazem suas carroças carregadas de 

produtos coloniais. De outros portos, aparecem os iates mercantes carregados de 

mercadorias ou prestes a carregá-los. Os comerciantes que permaneciam no limiar de 

receber produtos coloniais e escoar o excedente dependiam tanto dos colonos quanto 

dos navegadores. E a sociedade em geral, que utilizavam o espaço a fim de consumir, de 

se relacionar, de se divertir e etc. 

Em um trecho da entrevista com o senhor Orocildo Moraes é perceptível essa 

fronteira mental que aparece nas designações “eles”, “lá”, “colono”.  

 

De carroça, olha eles levavam [...] deixa eu ver uma coisa. Saíam de 

manhã cedo, dependendo do local que eles moravam. Ah, eles 

levavam aí, quatro horas, cinco horas. Com chuva era difícil também 

transitar
16

. 

 

Olha, eles traziam [...] geralmente eles vinham uma vez, duas por 

semana. O mesmo colono não é... Mas vinham muitos. O Alberto 

Kath que é ali, eu trabalhei também quando era gurizote, tinha uns 

quatorze anos. Ali, olha chegava a vim vinte, vinte e cinco colonos. 

Eram terças e quintas, é [...] terças e quintas os dias que tinham mais. 

Até dormiam  ali. Porque tinha uma porção de camas e quartinhos pra 

eles dormirem porque era difícil de chegar. Para sair tinha que ser de 

manhã, para chegar à tarde em casa. E a mesma coisa lá. Saíam de 

manhã cedo para chegar a tardinha aqui. Muito difícil. Tudo transporte 

de carroça
17

. 

 

 

Além disso, é possível obter informações sobre o trajeto e relações de comércio 

através dessa visão sobre aquele que está do “outro lado”. Os colonos traziam seus 

                                                           
16

 Entrevista com o senhor Orocildo Moraes. 21/04/2008. 

17
 Idem. 
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produtos duas vezes por semana e sua trajetória até chegar à cidade era de 

aproximadamente cinco horas. 

O trajeto era percorrido por carroças puxadas por bois ou cavalos e muitas vezes, 

esse trajeto era inviabilizado pelas más condições das estradas que, na época, eram de 

barro. Nos dias de chuva era praticamente impossível chegar até a cidade ou sair dela 

sem que as carroças não atolassem. 

Se consideramos que Paisagem cultural pode se tornar maior para incluir todos 

os aspectos do espaço cultural definido,  isso inclui arquitetura, organização da cidade, 

redes de comunicação regionais, campos e terrenos baldios. A paisagem não é apenas 

um contexto físico que ajuda a constituir as relações sociais, mas é um contexto 

significativo também (HOOD, 1996:123).  

Em entrevista realizada com o senhor Lourenço Martins é possível identificar a 

disposição e ocupação destes contextos. No trecho citado ele menciona a localização 

dos portos de cada iate de acordo com seus proprietários, dando uma noção de como a 

cidade se relacionava com as atividades dos Iates e como tal atividade ganha significado 

e importância dentro deste contexto comercial fluvial:  

 

 

Aqui tinha o velho Joaquim que era o Alexandrino e o Almirante 

Abreu, tinha o velho Gutardo que tinha a Iguatemi e depois tinha o 

velho Zeca que tinha o Roveré, depois tinha o Dário Braunner que 

tinha o Jupetir e Taquari, depois tinha o Timm que tinha o São Pedro 

e o São Paulo, depois tinha o velho Alberto Kath, que tinha o Olga. 

Aí fazia a volta no arroio, tinha o João Duarte que tinha mais outro 

barco. Aí depois era a Ilda Nickhorn, que tinha o Santíssimo do 

Rosário e a Casa Helms tinha a Rex, o Cristóvão Pereira, o Cristal, o 

Lili que era um caicão e era só. Tudo na beira do arroio! Ah e tinha o 

Guilherme Gehrke que tinha o União
18

.  

  

Desta forma o entrevistado vai relatando sobre a ordenação e organização dos 

atracadouros de acordo com os proprietários e seus iates desde o início da extensão do 

                                                           
18

 Entrevista com o senhor Lourenço Martins. 01/04/2010. 
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rio. Ele fala o nome de cada proprietário e o nome de seus iates respectivamente escritos 

em itálico.   

A memória percorre os antigos caminhos e se nutre deles quando 

ainda existem, ou os recria em imagens e sensações, a partir dos 

vestígios deixados (FERREIRA, 2002).  

 

O contexto histórico da paisagem do rio São Lourenço, entre o final do século 

XIX e meados do século XX, denota uma mudança significativa nas relações sociais, 

econômicas, políticas e de trabalho. Neste contexto, as casas ribeirinhas acompanham as 

curvas do rio, seja para moradia ou para o comércio.  

 A partir da crescente demanda regional, o cenário a beira-rio passa a ser 

transformado e re-configurado diante dessa nova ordenação social, espacial e 

econômica. Uma paisagem múltipla de vetores e significados era composta de mastros, 

velas, embarcações, carroças, pessoas, casas, rio, etc.  

Pelos Iates circulavam as informações de uma margem à outra da Lagoa dos 

Patos, passando pelas Ilhas do Camaquã, São José do Norte, Mostardas, Jaguarão, Santa 

Isabel, entre outros. Segundo Camargo, em meados do século XIX circulavam na Lagoa 

dos Patos mais de 267 Iates (CAMARGO, (1868: 114). 

Através dos relatos orais e do estudo do espaço à beira-rio, compreendemos a 

densidade das biografias, olhares e propósitos que convergiam naquela zona da cidade. 

A dinâmica da cidade estava em grande medida em torno dos Iates. O trabalho advinha 

direta ou indiretamente dessas embarcações, seja nas casas comerciais, na calafetagem, 

na tripulação, etc.  

 

Essa condensação de significados que implica o reconhecimento 

da materialidade do passado caracterizam essas memórias 

localizadas, e o espaço desempenha assim um papel 

fundamental, pois, ao conservar alguns traços, a mesma 

estrutura organizativa, mantém virtualmente um passado do qual 

é também depositário e ao mesmo tempo atesta seu 

desaparecimento (FERREIRA, 2002). 
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Nessa perspectiva do espaço, tudo girava em torno da navegação. Sobre a 

intensidade de circulação de pessoas na zona do antigo porto, o senhor Orocildo Moraes 

conta que, 

 

Olha, isso aqui no dia-dia eu vou te dizer uma coisa, era muito 

movimento e sabe por quê? Os colonos traziam mercadoria de 

carroça, carroça de cavalos né, dois cavalos e boi também né. Eles 

traziam produtos da colônia, traziam carvão. O meu pai juntou carvão 

na beira do porto aí, quando vieram de Piratini era guri com cinco 

anos então o trabalho que tinha era esse aí. Mas isso aqui tudo era 

cheio de barco até a Casa Helms. Pessoas, movimento, muito 

movimento. Isso era movimentado, isso não era paralisia total que está 

aí, não! Isso era muito movimento
19

. 

 

 

O rio passa a interagir com a sociedade como uma extensão do fenômeno social 

e econômico. Estes espaços são acessórios criados pela atividade humana e não são 

necessariamente propositais ou projetados, mas podem fornecer informações úteis para 

aqueles que desejam estudar a analogia entre relações sociais e a cultura material 

(HOOD, 1996: 122). Essa interação do rio com a sociedade que resulta a criação de um 

espaço é percebida no relato da senhora Iolane, ao falar que com uma simples 

brincadeira de criança, distinguiam os iates que entravam no rio apenas pelo barulho. 

 

Um lugar especial das minhas lembranças infantis era na minha 

própria casa de noite, distinguindo pelo roncar do motor, o barco que 

estava chegando. Morávamos pertinho do arroio São Lourenço
20

. 

 

Paisagens nunca permanecem estáticas, pois os sentimentos e o envolvimento 

com lugar estão sempre em criação. Também não podem ser situadas somente no 

presente por conterem e serem referenciadas no que ocorreu antes. Alguns autores a 

                                                           
19

 Idem. 

20
 Entrevista com a senhora Iolane Roveré. 10/06/2010. 
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denominam como “palimpsesto”, o que significa que atividades passadas deixam suas 

assinaturas sobre a terra. Isto sugere que elementos do passado são simplesmente 

deixados “no lugar” (BENDER, 2002: 137). 

No sentido de Tilley, as paisagens são contestadas, trabalhadas e re-trabalhadas 

por pessoas de acordo com as circunstâncias particulares, sociais e políticas. Como tal, 

estão sempre em processo. Paisagens são estruturas de sentimento e ativamente re-

trabalhadas, interpretadas e compreendidas em relação às diferenças, formas da 

memória social, biografias e consubstanciadas numa multiplicidade de formas 

(TILLEY, 2006: 7-8).  

Há nos habitantes do bairro o sentimento de pertencer a uma tradição, 

a uma maneira de ser que anima a vida das ruas e das praças, dos 

mercados e das esquinas. A paisagem do bairro tem uma história 

conquistada numa longa adaptação (BOSI, 2003: 206). 

 

 

Para os navegadores, tripulantes e mestres, a noção do espaço se relacionava às 

necessidades da navegação através das redes que conectavam o circuito comercial 

fluvial Lagos dos Patos-Lagoa Mirim.  

Tal como afirma Ecléa Bosi (2003), a recuperação da dimensão humana no 

espaço é um dos problemas políticos mais urgentes. O tempo de vida de um grupo está 

relacionado à morfologia da cidade, e quando há uma desconexão deste elo, causa um 

grau intolerável de desenraizamento. 
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CAPÍTULO 2 – Jogar âncoras! Um pouco de memória e paisagem 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas, através dos depoimentos orais e pesquisa 

bibliográfica, as atividades inerentes aos iates Nesta perspectiva, apresento o trabalho 

dos estaleiros, as atividades relacionadas a ele, as relações de trabalho a bordo e a 

significação do espaço a beira-rio no intuito de evidenciar a importância destes na 

estrutura social e de trabalho na sociedade lourenciana a partir da década de 30, 

períodos compreendidos pelas entrevistas orais.  

 

2.1- Os ofícios: os estaleiros e a sabedoria a bordo 

Em São Lourenço do Sul, a construção naval teve seu início, segundo Costa 

(1999), aproximadamente na década de 20 do século XX. A instalação de um estaleiro 

foi imprescindível para as atividades de reparos e calafetagem, pois não haveria tempo 

ou talvez técnica para que Iates fossem construídos naquela época de intensa demanda 

de escoamento dos produtos coloniais.  

Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, imigrantes 

portugueses chegaram à vila de São Lourenço do Sul, para atuarem em atividades de 

carpintaria estaleiros e também como ferreiros, pescadores, marinheiros e armadores, no 

porto e armazéns. Assim, até meados do século XX, a vila era tipicamente portuária, 

vindo daí a tradição lourenciana da construção naval, especialmente na madeira, uma 

herança cultural vinda de Portugal e outros países (LIMA, 2006: 57). 

Dentro das práticas portuárias, os estaleiros faziam parte deste espaço à beira-

rio. A pesquisa se debruçou sobre dois estaleiros cujos vestígios materiais ainda são 

encontrados: o Estaleiro Roveré e o Estaleiro Buss (Mapa 4). 

Na margem adjacente do São Lourenço localizava-se o Estaleiro Roveré que 

pertencera primeiramente a Antônio Mascarenhas e o ano de fundação é desconhecido. 

Posteriormente pertenceu a Hermínio Gomes e por último a José Francisco Roveré.  
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Mapa 4: Localização dos Estaleiros Buss e Roveré. Fonte: Modificado do Google Earth®.   
 

 

 

Na entrevista com a senhora Iolande Roveré Montezuma, neta do proprietário do 

estaleiro Roveré, ela relata as atividades exercidas no estaleiro do avô (figura 20): 

O estaleiro construía barcos, logo, possuía todas as atividades 

inerentes a essa construção. Claro que com as possibilidades daquele 

tempo. O barco era puxado para a carreira pela força dos homens. As 

máquinas de cortar e aplainar madeira eram rústicas. Assim o todo
21

. 

 

 

 

                                                           
21

 Entrevista com a senhora Iolane Roveré Montezuma. 10/06/2010. 
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Figura 20: Trabalhadores do estaleiro Roveré. S/d. Arquivo pessoal da senhora Iolane Roveré 

Montezuma.  
 

 

 

Na mesma entrevista, a senhora Iolane atenta para o prestígio que o estaleiro do 

avô tinha na cidade (figura 21 e 22). Conta ainda sobre as práticas comemorativas no 

final da construção de um barco: 

 

O estaleiro de meu avô era muito respeitado na cidade e conhecido. 

Às vezes haviam convidados para assistirem um barco ir para a água, 

isto é, ir descer da carreira onde ele havia sido construído. Uma 

madrinha era convidada para quebrar uma champagne na quina do 

barco. Batiam palmas, faziam discursos. Era realmente interessante
22

. 

 

 

 

 

                                                           
22

 Idem. 
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Figura 21: Trabalhadores do estaleiro no reparo do Iate Federal. S/d. Arquivo pessoal da senhora 

Iolane Roveré Montezuma.  
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Figura 22: Estaleiro Roveré localizado nas margens do rio São Lourenço. Na foto aparecem três 

Iates sendo reparados. S/d. Arquivo pessoal senhora Iolane Roveré Montezuma.  
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Atualmente neste lugar ainda permanece o exercício das atividades relacionadas 

à construção naval. O estaleiro denominado Vernetti, tem destaque na cidade e região 

por ainda deterem a tecnologia de construção de barcos em madeira, sendo um dos mais 

importantes estaleiros cujas atividades permanecem em expansão com a construção de 

barcos pesqueiros e para o lazer (figura 23 e 24). 

 

 

 

 

Figura 23: Estaleiro Vernetti. Registro fotográfico: 28/05/2008. 
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Figura 24: Método artesanal de construção naval. Estaleiro Vernetti. Registro fotográfico: 

28/05/2008. 

 

À margem oposta das casas comerciais situava-se o Estaleiro Buss, posterior ao 

Roveré e que originalmente pertenceu à Ubaldino da Cruz Pereira. Neste estaleiro, as 

carreiras - rampas que viabilizavam a retirada dos Iates para os reparos - até hoje se 

encontram na margem do rio São Lourenço. Vale destacar os nomes e sobrenomes dos 

primeiros proprietários de estaleiros de São Lourenço, em sua maioria sobrenomes de 

origem portuguesa. 

Ao contrário do Estaleiro Roveré, o local onde se situava o Estaleiro Buss não 

permaneceu com as estruturas necessárias que possibilitassem a reutilização do local 

para a instalação de outro estaleiro. Sobraram apenas vestígios das rampas de acesso 

(figura 25) para o reparo das embarcações, que confirmam os relatos sobre a existência 

deste estaleiro. Atualmente o local está coberto por árvores e mata rasteira de difícil 

entrada (figura 26).     

 



75 

 

 

Figura 25: Vestígios das rampas de acesso do Estaleiro Buss. Registro fotográfico: 24/12/2008. 

 

 

Figura 26: Localização do antigo Estaleiro Buss coberto de vegetação. Registro fotográfico: 

24/12/2008. 
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2.1.1 - Atividades nos Estaleiros 

O reparo dos Iates era feito anualmente. Entre dezembro e janeiro  os barcos 

paravam suas atividades por aproximadamente um mês e se instalavam  nos Estaleiros, 

onde “os carpinteiros da ribeira e os calafates executavam os trabalhos especializados” 

(COPSTEIN, 1992: 70).  

Além dos trabalhos de reparos e calafetagem
23

 havia também o trabalho de 

manutenção das velas dos iates. Esta tarefa, totalmente especializada, era feita apenas 

por duas pessoas em São Lourenço, de acordo com os relatos orais: o senhor Juvenal 

Jorge Martins e seu filho Lourenço Martins. Atualmente o senhor Lourenço, com 

oitenta e sete anos, lembra-se muito bem sobre a atividade exercida, como aprendeu e 

conta que ainda guarda seus instrumentos de trabalho.   

 

Eu trabalhei fazendo pano
24

 de barco. Aí sim, aí eu trabalhava com o 

velho meu pai. Eu enfiava a agulha para ele. Ele não podia enfiar a 

agulha e eu enfiava a agulha para ele. Aí quando eu tinha doze ou 

treze anos eu peguei a coser. Eu tenho o repuxo
25

, tudo aí, as agulhas 

que eram. Era eu e meu pai, só nós  dois quem fazia pano de barco. 

Ele tirava a medida e eu o ajudava (...)Encabeçar o pano, ás vezes a 

gente aumenta umas calças né? E embarcado, não era aumentar o 

pano, era encabeçar. Fazia tudo em pedacinhos assim,até morrer lá 

no laio
26

.   

 

 

As agulhas eram vendidas na casa Helms e Nickhorn e eram importadas da 

Inglaterra. O senhor Lourenço ainda possui três agulhas de numeração e funcionalidades 

diferentes. Possui ainda um pedaço de lona que era utilizada no reparo das velas, uma 

faca muito pequena que pertenceu ao seu avô e que ele utilizava para cortar as linhas, o 

repuxo, que servia como dedal e o caveirão, instrumento pontiagudo de madeira, que 

ajudava a desmanchar os nós das cordas da embarcação (figura 27). Neste instrumento 

                                                           
23

 Trabalho que consistia em vedar com estopa alcatroada as juntas dos navios.  
24

 O senhor Lourenço designa as velas como pano.  
25

 Tira de couro, com um círculo metálico ao meio, que se adapta à palma da mão para empurrar a agulha 

de albardeiro com que se cosem tecidos muito espessos. 
26

 Entrevista com o senhor Lourenço Martins. 01/04/2010. 
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há a inscrição das iniciais do seu pai. De acordo com o entrevistado as agulhas eram 

numeradas e com gestos corporais repete o movimento de enrolar a linha na agulha:  

 

Eu vou te mostrar as agulhas. O dedal era na palma da mão. Isso 

aqui é botado assim, e aqui é o dedal, e aqui vai as agulhas. A agulha 

é bem fina. Essa aqui era eu que costurava. Chamava agulha 

palombar
27

. Isso aqui é o pano, esse é o pano que a gente cosia. A 

gente pega a agulha assim, quer ver? Assim que fazia com a agulha. 

E tinha que encerar o fio. Pega a agulha aqui e aí empurra
28

. 

 

Às vezes um cabo é muito duro e a gente tem que meter isso pra 

abrir a cocha do cabo, né. E aí pega a ponta do cabo e mete aí nesse 

aqui, o caveirão. E aqui é o nome do meu pai „J‟,‟J‟,‟M‟, Juvenal 

Jorge Martins
29

. 

  

                                                           
27

 Corda com que se atam as velas das embarcações. 

28
 Idem. 

29
 Idem. 
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Figura 27: Equipamentos de trabalho do senhor Lourenço Martins. Da esquerda para direita: 

dedal, caveirão e faquinha de desmanchar pontos. Registro da autora em 01/04/2010. 

 

O entrevistado relata que após o trabalho de confecção das velas, as mesmas 

eram colocadas pelos tripulantes do barco, ao contrário do que se possa imaginar de que 

era ele quem as colocava. Mostra também as agulhas que eram utilizadas de acordo com 

suas funções e após relatar o serviço praticado, relembra do esforço de realizar a tarefa. 

Comentando que eram os marinheiros a colocar as velas no barco, recupera o esforço 

em movimentar o pano, em enfiar as agulhas, sentado em um pequeno banco. Na tarefa 

de entralhar o pano
30

, expressão própria do jargão de trabalho, o manuseio com as 

agulhas era de fundamental importância, sendo que apenas a experiência do ofício podia 

garantir um bom resultado e aproveitamento de material.  

O senhor Lourenço fala que nos dias de hoje não se encontram instrumentos de 

trabalho iguais ao dele. E atenta para a falta de funcionalidade que os utensílios 

possuem na atualidade. Mesmo assim, ele demonstra muito apreço pelos objetos 

                                                           
30

 Unir a vela a uma corda contínua mediante costuras.  

0 2,5 5 cm 0 2,5 5 cm 
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herdados do seu pai e mostra como estão gastos seus materiais devido ao constante 

trabalho. Observa também sobre o tempo que levavam para confeccionar todo o velame 

de uma embarcação. No entanto, de acordo com o senhor Lourenço, esporadicamente os 

contratavam para confeccionar velas novas. Ele e seu pai trabalhavam com freqüência 

no reparo das velas, ou para utilizar a mesma expressão do entrevistado, trabalhavam 

encabeçando as velas, ou seja, as remendavam.   

 

Para fazer todo velame do barco, levava anos. Eu ainda tenho a 

faquinha de desmanchar o ponto. Eu não vou te enganar, mas essa 

faquinha aqui tem mais de cem anos. Essa é a faquinha que o velho 

meu pai desmanchava o pano. É uma relíquia essa faca, isso nem 

existe mais. O velho trabalhava com ela e eu a guardo.  Essas 

agulhas aqui só têm uma que era minha, essa aqui menor era a 

minha, agora essas outras aqui era dele, do velho meu pai
31

.  

 

 

Neste trecho, o senhor Lourenço explica que as velas iam se decompondo com o 

passar do tempo e conta como ele trabalhava para aproveitar a parte que ainda estava boa 

da lona. Falou também sobre a durabilidade das velas, do processo de ir retirando as 

partes ruins e da reposição de retalhos de lona nova. As velas ficavam cheias de bicos, as 

quais eram as marcas do reparo.  Nesse saber-fazer algumas expressões vão se 

destacando na narrativa desse homem tal como “uma vela grande, um traquete, uma vela 

de estai, um gafitope
32

”.  

Em outro trecho da entrevista ele mostra, em uma fotografia, um exemplo do 

pano no riso. Esta era a prática utilizada para amarrar a vela quando o barco estava 

parado ou quando a vela não se fazia necessária. Deixar o pano no riso era a maneira 

prática e organizada de amarrar as velas para que no momento de uso os cabos não 

enredassem. Fala também sobre como arrematavam os cabos da embarcação o que se 

denominava falcaça, uma espécie de atadura nas extremidades do cabo que não permitia 

que o fio desfiasse. O material utilizado era como o fio barbante e o resultado do trabalho 

consistia em não deixar à vista as pontas do mesmo nas extremidades. Ele conta que 

                                                           
31

 Idem. 
32

 É uma corruptela do termo inglês Gaf-Top que significa pequena vela triangular ou quadrangular, 

localizada na parte superior da vela principal.  
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atualmente esta prática não é mais realizada. O material dos cabos mudou e de acordo 

com ele, a qualidade também.    

 

 

A gente antigamente passava uma falcaça num cabo. Falcaça
33

 é de 

cabo, então a gente enrolava o cabo bem apertado no fio encerado, 

enrolava na ponta do cabo, assim, bem apertado. Aí cortava o cabo e 

não desfiava. Agora hoje, não. Hoje tem cabo e os fios já andam 

longe, né. Eles não fazem mais a falcaça, os cabos hoje são de náilon. 

Eles não fazem mais nada disso. 

 

 

Outro aspecto relacionado às atividades dos iates é o que se refere ao 

conhecimento do rio e suas características como, por exemplo, os chamados “bancos de 

areia”, depósitos de areia que se deslocavam de acordo com as correntes dentro da 

Lagoa e que eram um obstáculo aos navegadores. Para os que vinham de São Lourenço, 

a maior dificuldade estava na Ilha da Feitoria
34

. Os equipamentos utilizados para 

navegação limitavam-se a bússolas, barômetro e prumo. Este último servia para indicar 

se o mestre estava dentro do canal ou fora dele.  

 

Na entrevista realizada com o senhor Orocildo de Moraes, ele narra sobre a 

localização dos “bancos de areia”, os nomes que atribuíam aos mesmos e com muita 

convicção fala que sabiam a localização de todos esses obstáculos, dedicando tal feito à 

sabedoria e a prática dos marinheiros. Em sua fala se observa essa idéia do 

conhecimento como advindo da observação e experiência, característica que poderiam 

ser determinantes para evitar acidentes e contornar obstáculos.  Tal como nos relata o 

entrevistado, 

 

Na lagoa, vou dizer os bancos de areia que tem. São Lourenço nasce 

ali no banco do quilombo, nasce na caipira entra a dezoito milhas 

dentro do mar, isso quem vai pra Porto Alegre. Depois tem Vitoriano, 

isso tudo na margem norte da Lagoa dos Patos. Vitoriano, Ana Maria, 

depois lá perto de Porto Alegre deixa eu ver, tinha o [...], tinha os 

outros bancos, não vou lembrar agora os nomes. Até chegar no Itapoã. 

                                                           
33

 FALCAÇA: Ligadura feita na ponta de um cabo ou de um chicote para que não se desfie. 
34

 A referida Ilha da Feitoria pertence à planície costeira, localiza-se a sudoeste da Lagoa dos Patos a 3 

metros do nível do mar. 
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Barba Negra já era próximo ao Itapoã, era banco de areia que tinha 

também, o Barba Negra. Ali a gente já estava próximo de Itapoã. 

Agora na margem sul, pra nós aqui na margem sul da Lagoa dos Patos 

tinha: os lençóis perto do canal novo, canal novo é a Feitoria, depois 

tem Bojuru, Cristóvão Pereira, São Simão até a entrada de Palmares 

tinha banco de areia também lá que tinha sinalização com farolete. 

Chama-se Pontal do Anastácio. Aí entra lá, lá para dentro, pela lagoa 

do Anastácio e [...], lagoa do casamento
35

.  

 

Desse conhecimento, essencialmente empírico, ressalta que o marinheiro devia 

conhecer tudo, saber rumos, horários “botavam-se os rumos e não precisava de nada, de 

GPS, não precisava nada. Isso é a prática!
36

. Essa percepção das condições climáticas 

era fundamental para se projetar o tempo de trajeto entre um local e outro, sobretudo 

com uma embarcação como os Iates que se movimentavam pela ação do vento. “Barco 

à vela tu não sabe, daqui tu sai o vento muda ali e tu não chega. Com vento normal tu 

saía de manhã e chegava a tarde em Rio Grande, mas se o vento calmou, ah! Já não 

chega”, tal como afirma o entrevistado. 

É dessa experiência, dessa certa sensibilidade desenvolvida em face ao ambiente 

e do conhecimento da própria embarcação, que se estabeleciam os rumos a tomar e as 

precauções para evitar acidentes e naufrágios. Os relatos dão conta dos temores que 

envolviam a Lagoa dos Patos, sobretudo em algumas regiões como a localidade de 

Mostardas. Assim fala senhor Orocildo que  

 

 Era praia, praia braba com o vento leste nós podiamos trabalhar 

e quando o vento às vezes virava aí pra oeste, sudoeste, forte, 

não dava tempo para entrar nos barcos, arrancar os ferros porque 

não tinha motor, tinha que ser bordejando. Muitos pegavam de 

surpresa, inclusive o Jaguarão quando meu pai vendeu por 

último, foi à pica ali. Jaguarão, Mostardas, Dois Amigos, e mais 

outros dessas embarcações. Porto de Rio Grande também 

aconteciam por este motivo. Mas o motivo dos naufrágios [...], 

um dos motivos era esse. A dificuldade de sair dos porto de 

carregamento.  
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 Entrevista com o senhor Orocildo de Moraes. 21/04/2008. 
36

 Idem.  
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O saber-fazer que caracteriza esses ofícios ligados aos barcos e ao mar, podem 

ser abordados como atividades que não passam por uma formação profissional 

estritamente técnica, mas sim a capacidade de compreender seu ofício como uma 

extensão de sua experiência, fazer escolhas de acordo com seus parâmetros sempre 

pessoais. É a experiência que confere a capacidade de prever, de escolher e aferir seus 

próprios limites, experiência essa que não está necessariamente vinculada ao 

aprendizado técnico. É o que demonstra Jean-Louis Tornatore (1991) em seu estudo 

sobre os operários da construção naval em Marselha, para quem a competência 

profissional construída através da experiência (o que o autor denomina de “vice”), 

demarca a diferença entre um operário passivo e aquele que consegue se desvencilhar 

dos problemas, encontrar soluções e formas de resolução dos mesmos. Ter essa 

competência não advém exatamente da formação técnica profissional, mas sim da 

aprendizagem obtida pelo exercício de seu trabalho. 

Se a aquisição de um saber-fazer não depende do aprendizado técnico, nem 

mesmo da repetição pura e simples desses gestos, é preciso atribuir isso a certos 

elementos que atuam em conjunto. No que se refere aos ofícios náuticos esses saberes 

estão associados com habilidades como a destreza em manejar a agulha na costura e 

remendo de panos, a identificação de correntes de vento e sua orientação, o 

reconhecimento de alterações na superfície da água do rio. 

É sempre difícil aos pesquisadores compreender esses fenômenos, sobretudo em 

razão de uma descrição sempre minimalista da origem e transmissão de um saber-fazer 

(Rasse, 1991). 

 

2.2- Hierarquia a bordo: o cotidiano da tripulação 

 

Os tripulantes dos Iates obedeciam a uma hierarquia disposta na seguinte ordem: 

mestre, marinheiro, moço de convés e cozinheiro (figura 28). De acordo com os relatos 

obtidos a aprendizagem profissional se fazia na prática e um hábito comum era que os 

pais, que já eram profissionais do ramo, iniciassem seus filhos na profissão. Porém nada 

impedia a entrada de estranhos na tripulação de acordo com as necessidades da 

embarcação e do comércio. 
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Figura 28: Na foto, da esquerda para direita, o homem de branco é o mestre, no leme é o 

marinheiro, o menino ao fundo segurando a corda é o moço de convés e o senhor que está sentado 

ao fundo dos tripulantes é o renomado fotógrafo da época, Bruno Pruske a bordo do Iate Jaguarão. 

S/d. Acervo pessoal da autora.   

 

No trecho de entrevista abaixo, o senhor Lourenço explica como se dava o 

processo de transição da hierarquia até chegar a mestre:  

 

Primeiro embarque que os camaradas embarcavam era cozinheiro, era 

na cozinha. Depois que eles passavam a cozinheiro, aí ia a moço de 

convés. Depois de moço de convés ia para marinheiro e depois de 

marinheiro aí vinham os exames que era para mestre ou motorista. Aí 

vinham os exames que para ter a carta de mestre ou carta de motorista. 

Aí era carta. Mas até marinheiro, não
37.  

 

                                                           
37

 Entrevista com o senhor Lourenço Martins. 01/04/2010. 
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Na entrevista com o senhor Orocildo de Moraes, este relembra as dificuldades 

exercidas a bordo por ocasião do manejo das velas. Esta tarefa era destinada à tripulação 

e a cada mudança de vento, se fazia necessário trocar a disposição de todas as velas da 

embarcação. 

 

As condições de trabalho na época não eram muito boas. Eram as 

condições [...], se trabalhava em barco à vela, eram veleiros, poucas 

embarcações que tinha máquina. Então era tudo com vela. Vela: 

bujarrona, vela de estais, traquete, vela grande, gafitope e dois 

mastros. Difícil de trabalhar
38

. 

 

 

 

Os mestres dos Iates eram bastante rígidos com sua tripulação. Não havia tempo 

estipulado para o trabalho, enquanto tivesse carga havia trabalho, de acordo com 

Copstein (1992: 84) esta tarefa poderia variar de oito horas até dois dias.  

Dentro da embarcação era mantido um sistema de vigilância baseado na 

autoridade do mestre, o que levava a tripulação a encontrar estratégias para burlar o 

controle. O depoimento de Lourenço Martins deixa a ver essas formas de convivência 

dentro do barco, nas quais a jocosidade se mistura com as estratégias de sobrevivência. 

Conta ele que nos deslocamentos que faziam para transporte de mercadorias, as 

refeições eram muito rarefeitas, exigindo dos tripulantes algumas ações para garanti-las: 

 

Se a gente levava cinquenta galinhas daqui pra Rio Grande tinha que 

chegar cinquenta. O mestre não deixava comer nada. E eu  disse pro 

Terno[um outro trabalhador]: “Terno, quer comer galinha rapaz? Pula 

em cima da cabeça da galinha! A galinha bota a cabeça pra fora, tu 

pulas em cima e mata com esses tamancão de alemão” e ele: “é 

mesmo, eu vou fazer!” E ele foi dar um passeio  na proa e estavam 

umas galinhas beliscando do lado de fora e ele pulou bem em cima da 

cabeça da galinha. Virou-se para a casa de navegação e disse: “Ó seu 

Raul [mestre do iate], matei uma galinha, foi sem querer. Bem na hora 

que eu pulei a galinha malvada meteu a pata” e ele disse: “então 

aproveita!”. Era o único jeito para gente comer, por que se não ele não 

deixava.  
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 Entrevista com o senhor Orocildo Moraes. 02/07/2007. 
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O trabalho relativo às embarcações era, via de regra, mantido na informalidade 

sem que houvesse um contrato selado entre as Casas de comércio e os trabalhadores 

responsáveis pelo transporte aquático. As entrevistas referentes ao período anterior a 

implantação da legislação trabalhista no Brasil, que ocorre em 1943
39

, falam de 

condições muito duras de trabalho com jornadas de 12 horas, sem nenhuma garantia 

salarial, benefícios e obrigações por parte do contratante. Considerando que essas 

embarcações operavam em águas da Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, era sobretudo 

durante o período do inverno que, tal como falam os entrevistados, mais acidentes 

ocorriam e as condições atmosféricas geravam grande desconforto pelo frio e umidade. 

Em relação a remuneração, essa também oscilava de acordo com a 

disponibilidade do empregador em pagar mais ou menos. Senhor Orocildo se refere a 

isso dizendo que os rendimentos dos que trabalhavam nesses transportes era muito 

baixo e dependiam sempre de ter cargas para transportar. Em sua lembrança, um lugar 

fica bastante marcado, o chamado “Rincão da cebola”, ancoradouro que se situava 

defronte ao Mercado Central da cidade de Rio Grande: “Ali que as embarcações 

encostavam. Ficavam de proa para fora, ancorada, uma do lado da outra, muitas 

embarcações. Quinze, dezesseis, até vinte embarcações”.  

 

 

 

2.3 – Um rio denominado São Lourenço e seu porto: os sinais do abandono 

 

Atualmente a paisagem a beira-rio demonstra sinais do abandono, pois não 

apenas os iates perderam sua utilidade e funcionalidade, como também as casas de 

comércio. Algumas dessas antigas casas de comércio estão em estado de ruína, outras se 

mantiveram razoavelmente conservadas, mas apenas na fachada e atualmente são 
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 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) surgiu pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, 

sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, cujo objetivo foi instaurar uma legislação trabalhista 

que atendesse à necessidade de proteção do trabalhador, dentro de um contexto de "estado 

regulamentador".  Sendo assim, regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do 

rural. Desde então continua sendo o principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e 

proteger os trabalhadores. 
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utilizadas para outros fins. Essa que era uma região muito marcada pelo barulho e 

atividade comercial hoje é vista como marginal dentro do contexto urbano, esvaziada de 

toda sua atividade anterior.  

O rio, em alguns pontos de sua extensão está coberto por vegetação tal como as 

água-pé
40

 com exceção da entrada da barra que é local de atracadouro de barcos 

pesqueiros, barcos particulares e escunas de passeio. Ao longo do rio a impressão é de 

que ele sempre esteve em seu estado natural, sem rastros do passado, tornado 

impossível a imaginação de que ali houvera o trânsito constante de embarcações.  

A narrativa oficial sobre a história de São Lourenço do Sul não contempla as 

atividades do porto, relegando-o ao esquecimento. As alterações que ocorreram no 

sistema de transporte e comércio foram modificando também o cenário a beira-rio e as 

atividades que ali eram exercidas. Na fala dos entrevistados as mudanças ocorreram no 

sentido da desvalorização de saberes e ofícios que antes eram essenciais para a dinâmica 

econômica local. Essa desvalorização passa pela perda de autoridade de um saber que se 

originava na experiência, na vivência cotidiana dos sujeitos com o rio. “Hoje está tudo 

desvalorizado. Tudo, tudo. O marinheiro não é a mesma coisa. Tira a sabedoria do 

marinheiro”.
41

 

Buscando encontrar as causas dessas mudanças os entrevistados apontam para a 

introdução do transporte terrestre, feito através de caminhões, que atravessando a zona 

rural, possibilitou um esvaziamento dos barcos como transporte de mercadorias. As 

transformações no sistema produtivo também foram fundamentais para o que esses 

entrevistados caracterizam como enfraquecimento da região. De uma economia baseada 

em pequenas propriedades relativas à unidades familiares e caracterizada por 

policulturas e pequena criação doméstica de animais como aves e porcos, a introdução 

de monocultura do fumo nos anos 1970 veio alterar bruscamente a paisagem e modos 

de viver.  

Com a implementação dos sistemas produzidos baseados na agricultura moderna 

como a prática da agricultura integrada ao fumo pelas indústrias fumageiras e a 
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 Aguapé é a denominação popular de algumas espécies de plantas aquáticas. São flutuantes e tem 

preferência por rios de fluxo lento ou lagoas de água doce.  
41

 Entrevista com o senhor Lourenço Martins. 01/04/2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_doce
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introdução da soja, a chegada da extensão rural e da pesquisa agropecuária 

determinaram modificações substanciais em grande parte dos sistemas produtivos 

adotados nos estabelecimentos rurais. No entanto, na década de 1980, o ritmo do 

crescimento econômico da agricultura diminui. Dificuldades de mercado levam ao 

declínio de batata e da soja, o que é compensado apenas em parte pela expansão da 

produção de fumo. (LIMA, 2006: 97-98). 

As alterações ambientais também são observadas nas entrevistas e em geral são 

elas que articulam as lembranças contrastivas entre o passado, visto como um tempo do 

trabalho, da vida, e o presente, marcado pela decadência e pelo abandono. Essas 

modificações são evocadas pelas narrativas como significando o fim de um período e o 

declínio das atividades ligadas a ele. Um dos entrevistados, ao falar do trajeto São 

Lourenço - Rio Grande, enumera as modificações que para ele são denotadas como os 

sinais dessa perda de importância da atividade mercantil via lacustre que antes, no 

tempo passado, caracterizou o lugar de onde fala. Diz ele que,  

.     

Agora esta tudo modificado lá em Rio Grande fizeram tudo, fizeram 

cais e ali no mercado mesmo não encosta mais barco, também nem 

tem mais barco para encostar. Antigamente quando tinham os barcos 

aí, a gente ia cantando lá para cima, lá para o porto da casa Helms. 

Agora hoje não dá para ir. Está tudo tapado de água pé e não sei o 

que mais, todo tapado o arroio. Uma vergonha, não tem ninguém 

que cuide. Um problema é que tiraram a capitania daqui, tiraram a 

capitania de Pelotas. Capitania mesmo é Rio Grande só...e é isso. 
42

 

  

 

Perguntado sobre o momento da decadência, o senhor Orocildo relembra os 

períodos difíceis diante da nova ordem econômica que havia sido instaurada pelo 

transporte rodoviário. Lembra sobre a concorrência estabelecida entre o transporte 

rodoviário e o lacustre, abrindo vantagens para o primeiro em razão da facilidade dos 

caminhões irem até as propriedades rurais e abastecerem-se de produtos coloniais.  

 A partir dos anos de 1970 constata-se uma intensificação do processo produtivo 

marcada pela articulação entre a agricultura e a indústria. É o período da consolidação 

internacional da economia nacional e, particularmente no Rio Grande do Sul, pelo 

                                                           
42

 Idem. 



88 

 

estabelecimento do sistema de monoculturas mecanizadas, em grandes extensões de 

terra. As políticas de financiamento da agricultura e da industrialização dos cultivos de 

arroz a partir de 1940, do trigo nos anos de 1950 e 1960, e da soja nos anos de 1970 e 

1980, mudaram bruscamente a organização do espaço agrário no Rio Grande do Sul, 

consequentemente, o de São Lourenço do Sul (LIMA, 2006: 99). 

 No contexto mundial, o período pós-guerra estabelece um novo período 

histórico, designado de técnico científico informacional (SANTOS, 2006), marcado 

pela emergência das novas tecnologias da comunicação, informação e produção, que 

possibilitaram a excessiva centralização do capital, ou seja, o aumento da área de 

produção com a diminuição da arena de produção.  

No Brasil, o golpe de Estado de 1964 que instaurou o Regime militar, mantém e 

intensifica o processo de modernização-centralização já estabelecido no Estado Novo 

(1937-1945). Sendo assim, a concentração de poder pelo Estado, a partir de então por 

vias autoritárias, será uma das marcas do período recém inaugurado (COSTA, 1988).   

 Neste momento, a crise do sistema colonial imigrante começa a tornar-se 

evidente a partir do momento que os colonos não mais dispõem de terras virgens para 

plantar. Durante muito tempo o sistema de queimada prosperou devido à relativa 

disponibilidade de terras dos agricultores. Na medida em que essas terras iam sendo 

utilizadas na produção agrícola, iam também acabando as áreas disponíveis de floresta, 

ricas em fertilidade natural (LIMA, 2006: 93).  

Desta forma, o meio rural busca alternativas diante de uma sucessão de 

mudanças que influenciaram para que a atividade agrícola perca espaço e passe a não se 

constituir mais como a única opção para a tentativa de manutenção das famílias no 

campo. O termo pluriatividade sugerido por Anjos (2003) designa o conjunto de 

atividades desenvolvidas pelos integrantes da família rural.  

A pluriatividade é, sobretudo, uma alternativa para incentivar a manutenção dos 

agricultores familiares no campo já que estes viram refletidas as transformações na 

agricultura de forma direta na sua produção, pois, em grande parte das vezes, se torna 

irrealizável a adaptação destas propriedades familiares à agricultura mecanizada e 

intensiva (ANJOS, 2003). Em consequência disso, nas últimas décadas o turismo rural 
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tornou-se uma alternativa capaz de promover o reerguimento de propriedades atingidas 

pelo processo excludente da industrialização (SANTOS E KLUMB, 2008). 

Neste contexto de transformações políticas e econômicas, não somente as 

atividades inerentes à produção rural foram atingidas, mas todo um sistema que se inter-

relacionava com as atividades rurais. Neste caso, as atividades portuárias e as casas de 

comércio situadas a beira-rio perderam sua funcionalidade diante da nova ordem 

econômica e social.   

 

 Contrastando com o presente, o tempo da recordação é do progresso e da 

expectativa de futuro, tal como aparece no trecho abaixo:  

 

Olha, no momento do auge tinham os barcos que era do Roberto 

Nickhorn, o Santíssimo do Rosário que faziam de três em três dias 

viagem para Rio Grande. O União de três em três dias fazia uma 

viagem pra Rio Grande levando mercadorias diversas inclusive 

lenha, arroz, feijão, batata, ovos, manteiga, galinhas, porcos também. 

A firma Timm daqui levava para Rio Grande no iate São Pedro, São 

Paulo, mercadorias para Rio Grande. Mercadorias gerais. A mesma 

coisa, produtos coloniais. Eles tinham a matriz em Rio Grande, 

faziam esse trabalho. Tudo descarregavam lá. Depois pegou a 

decadência.....e ai tudo mudou.  

 

 

 

Sendo assim percebemos uma marginalização espacial, expressão proposta por 

Roberto Corrêa (1995), que corrobora sobre as variações que ocorrem nos lugares. 

Sejam por motivos econômicos, políticos ou culturais, sua importância fica a margem 

da rede de lugares a que se vinculava. De acordo com esse autor, a decadência de 

atividades portuárias em locais caracterizados por uma economia agrícola relaciona-se 

com o declínio dessas atividades e sua substituição por outro modelo agroeconômico, o 

que se agravou pela massiva expansão das rodovias no interior do país, passando então 

a ter no transporte rodoviário o mais forte meio de distribuição de produtos.  

São Lourenço do Sul com seu porto desativado e sua correspondente área 

comercial descaracterizada lembra o que Corrêa traduz como o resultado do abandono 
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dessas atividades: “as cidades mortas, litorâneas ou interioranas, são inúmeras em toda 

parte” (CORRÊA, 1995: 40). 
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Capítulo 3 - Políticas públicas de patrimônio: o que lembrar e o que esquecer 

 

 Neste capítulo discutiremos sobre o crescente debate sobre os estudos de 

patrimônio na contemporaneidade e a relação que isso guarda com as reivindicações de 

identidade e memória.  Apresentaremos o que está sendo implementado como políticas 

públicas de patrimônio em São Lourenço do Sul, os impactos dessas ações no interior 

dessa cidade, os princípios nos quais se fundamenta e as exclusões que nelas se pode 

observar.  Como contraponto a essa “políticas da memória”, discutiremos de que forma 

elas geram também “políticas de esquecimento”.  

 

3.1 – O sentido do Patrimônio 

Desde o seu entendimento relacionado à propriedade privada, dos grandes 

monumentos até a constituição de Estados Nacionais, o termo Patrimônio vem sofrendo 

alterações que até hoje está longe de um conceito restrito e definido.  Neste trabalho, 

optamos pela utilização de uma perspectiva mais contemporânea para o caso em estudo. 

De acordo com Ferreira (2009: 22), o conceito de Patrimônio deve ser percebido 

em conjunto com outras categorias como a memória, as reivindicações patrimoniais e as 

políticas patrimoniais. A dinâmica patrimonial, portanto, está atrelada ao sentido que o 

conceito Patrimônio assume no conjunto das práticas sociais e culturais de uma 

sociedade. Surge, assim, a denominação de patrimônio histórico aos monumentos, 

cidades, lugares, às práticas culturais, às tradições, saberes, etc. 

Assim, cada cidade expressa a singularidade de seu patrimônio, do mesmo modo 

como expressa a subjetividade de seus indivíduos. O patrimônio comum é assim criado 

na diferença. Arruda (2008: 2) afirma nesse sentido que a paisagem urbana tem a 

habilidade para a mudança, evoca associações, lembranças e semelhanças, e mantém a 

curiosidade dos que passeiam ociosamente ou não pelas ruas: “Nas ruas, para quem 

passa sem se ater aos detalhes, os objetos aparecem divorciados de seu contexto e dos 

sujeitos, muitas vezes em conexões misteriosas, nos quais os significados muitas vezes 

são lidos apenas nas superfícies das coisas”. 
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O crescente debate sobre a abrangência do termo ocasiona diferentes 

terminologias e variações para o significado do conceito. Pode-se aí destacar os termos 

Patrimônio Cultural, Ambiental, Arquitetônico, Urbano, Rural e assim por diante. Tal 

discernimento talvez seja o resultado da abrangência que atualmente vem ocorrendo no 

campo do Patrimônio, tanto na pesquisa acadêmica quanto nas manifestações sociais, 

reivindicações, apropriações e políticas públicas.    

O patrimônio na contemporaneidade vem assumindo outros contornos e outras 

funções sociais, de modo que desde a sua institucionalização como herança e registro do 

passado nacional, o conceito de patrimônio vem sofrendo modificações que o 

aproximam de outros conceitos como o de identidade (FERREIRA, 2009: 22).  

De acordo com Castriota, não se trata apenas de uma difusão do conceito, mas 

sim de uma questão inovadora. Para o autor, o referido patrimônio arquitetônico que 

contava com uma definição, agora passa a ter uma concepção tão abrangente que passa 

a inserir o espaço como um todo (CASTRIOTA, 2009: 85). 

De acordo com Françoise Choay, após o final da Segunda Guerra Mundial, o 

domínio patrimonial passa a incorporar conjuntos de edificações, malhas urbanas, casas, 

bairros, aldeias, cidades inteiras contrapondo aquela perspectiva limitadora de edifícios 

individuais (CHOAY, 2001: 13).  

  No Brasil, a preservação dos bens culturais é constituída pelo órgão federal, o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que a partir de 1937, 

concomitantemente à promulgação do Decreto-lei n. 25/37, sob o apoio de intelectuais 

organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Atualmente está 

inserido no Ministério da Cultura e, embora tenha mudado diversas vezes de 

denominação ao longo desses sessenta anos, manteve sempre as funções originais de 

selecionar, proteger e conservar o patrimônio cultural brasileiro (SANT'ANNA, 1995). 

A noção de patrimônio cultural sofre alterações durante o século XX, 

decorrentes da visão fundamental e relativizadora da Antropologia, pois incorpora 

sociedades marginalizadas diante de uma cultura dominante. Sendo assim, a noção de 

cultura passa a “englobar manifestações populares e a moderna cultura de massa. Ao 
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mesmo tempo, passa-se a considerar com atenção os elementos materiais, técnicos da 

cultura (...)” (CASTRIOTA, 2009: 85).    

Todavia, a ampliação do conceito, modifica-se também através da inserção de 

outros novos grupos. Choay (2001: 15) atentou para o crescimento considerável de 

público que acompanha a tripla extensão dos bens patrimoniais – tipológica, 

cronológica e geográfica.  

Castriota observa o redirecionamento que opera no sentido do patrimônio, 

passando “objeto de culto” a “indústria” (CASTRIOTA, 2009: 104). Segundo o autor, 

a democratização do campo do patrimônio acontece simultaneamente à sua 

transformação em mercadoria, inserindo-se na lógica da indústria cultural: “os bens 

culturais, além de propiciarem “saber e prazer”, passam agora a ser também 

“produtos culturais”, empacotados e distribuídos para serem consumidos”. 

Nesse contexto, a própria percepção do patrimônio sofre uma transformação e, 

passa a ser percebida, em sua essência, como político e controverso, resultando na 

pesquisa contemporânea, interdisciplinar e crítica, a noção de que o patrimônio cultural 

é uma construção social. O reconhecimento do patrimônio é feito através de decisões 

conscientes e por razões moldadas através dos contextos e processos sociais. É 

necessário examinar sempre porque e como o patrimônio é valorizado, e por quem, 

afirma Castriota (2009: 106-107).   

O campo do patrimônio implica em atribuições de significados relacionados a 

determinados bens. Abrange concepções que se transformam com o tempo e com os 

valores atribuídos a ele, envolvendo questões sobre identidade, modernidade e 

nacionalidade (MEIRA, s/d: 1).  

 De acordo com Mónica Rotman (2010: 35-36), para que o patrimônio seja 

reconhecido é necessário que ele seja “ativado”, no sentido de promover uma versão 

específica do passado, selecionando assim uma identidade, interpretando e 

representando um repertório referente a esta seleção. 

Desta forma, o patrimônio cultural de uma determinada nação não é um fato 

dado, mas sim uma construção histórica resultante de um processo que engloba diversos 

interesses políticos, históricos e sociais. A seleção, neste nível, é determinada pelos 
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interesses hegemônicos em acordo com a lógica da homogeneização das diferenças e 

das contradições internas (ROTMAN, 2010: 25). 

 Para Jesús Antonio Machuca (2010), os fenômenos ideológicos e culturais 

possuem uma estreita relação quando se justificam ou transfiguram fatos para que, 

socialmente falando, determinadas situações se tornem equivalentes. Nesse sentido a 

produção de sentido de pertencimento e a necessidade de conceder coerência implicam 

adaptações no âmbito cultural.      

 Segundo Llorenç Prats, qualquer expressão de uma identidade é ideológica no 

sentido que corresponde às idéias e valores prévios, subsidiados por determinados 

interesses. Estabelece-se na formação identitária uma relação dialética entre a realidade, 

as idéias, os valores e os interesses de quem os compartilha e propugna: “El patrimonio, 

mejor dicho, las diversas activaciones de determinados referentes patrimoniales, son 

representaciones simbólicas de estas versiones de la identidad” (PRATS, 1998: 67).  

 

3.2- Os excessos e a escassez de memória 

A partir disso, procuro discutir o processo de valorização patrimonial 

concentrado em uma etnia na cidade de São Lourenço. Ao olharmos a obra de Huyssen 

(2000: 29), observamos que a musealização do passado e a midiatização da cultura 

podem estar ligados às atitudes compensatórias diante ao risco imanente do 

esquecimento: "Há tanto excesso quanto escassez de memória". 

Em 2005, a administração municipal de São Lourenço do Sul, passou a 

desenvolver ações público-privadas no intuito de difundir e valorizar a cultura dos 

imigrantes alemães-pomeranos na cidade e região. Tal iniciativa, atrelada 

principalmente ao turismo, surgiu como uma alternativa econômica para os 

descendentes de imigrantes moradores na zona rural do município, já que a produção da 

colônia estava em franco declínio.  

Desta forma, com o passar dos anos, este projeto foi ganhando cada vez mais 

espaço e incorporações. Neste processo, embora o discurso oficial não admita tal 

postura, elementos que não estão associados à imigração européia não ganham espaço e 



95 

 

valorização. Um exemplo claro disso são as ruínas e a marginalização na zona do antigo 

porto.  

Nesse sentido, é possível localizar duas extremidades da sociedade atual de São 

Lourenço. Ao mesmo tempo em que ela exerce um esforço de memória, e busca na 

história os elementos identitários de coesão social, ela se adapta a novos marcos sociais 

devido às outras memórias terem se esvanecido no âmbito da coletividade. De acordo 

com Candau, quando os marcos se destroem ou se modificam é preciso estudar os 

modos de memorização, pois estes modos e seus atores se transformam para adaptarem-

se aos novos marcos sociais instaurados (CANDAU, 2002: 66).   

Inúmeras iniciativas surgiram neste contexto de valorização cultural em São 

Lourenço do Sul. Uma delas, a qual eu gostaria de me deter, é a encenação da chegada 

dos primeiros imigrantes alemães-pomeranos. Para tal encenação foi construída uma 

embarcação de aproximadamente dezoito metros de comprimento onde os figurantes 

permanecem a bordo trajados de acordo com a época.  

Tal encenação deu início em 2008 e a partir deste ano, o dia 18 de Janeiro é 

marcado e comemorado no município por advento da chegada dos imigrantes em São 

Lourenço do Sul.  Sendo assim, torna-se necessário recuperar velhos costumes para se 

adequar às novas condições, pois "(...) os objetos e as práticas só terão uma plena 

utilização simbólica e capital cultural e ritual quando já não são mais praticadas" 

(HOBSBAWN, 1984:12-13). 

Essa constituição da memória pública em torno dos elementos ligados à 

colonização pomerana, enquadra-se tipicamente nos processos de reconstrução 

identitária. Políticas públicas relativas à valorização da memória e dos costumes 

pomeranos, articuladas principalmente a partir de ações ligadas ao turismo, retrabalham 

símbolos culturais em favor do esforço mencionado. Festejos, rotas turísticas, dia do 

colono e a construção da embarcação mítica da vinda dos colonos pomeranos, são 

algumas das estratégias que atualmente tem direcionado a construção da memória 

pública. As relações entre a memória pública e os testemunhos individuais e materiais 

devem ser observados com olhos críticos, principalmente nos processos de reconstrução 

identitária. 
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De acordo com Bosi (2003: 200) "Quando se perdem as testemunhas do tempo 

vivido, fica um vazio para uma parte da história, permitindo que uma história oficial 

tome o lugar daquilo que estava sendo tramado". Assim, diante das necessidades do 

tempo presente, seja pelo medo do esquecimento, pela promoção do turismo, ou para 

ações de reforço ideológico, surge a necessidade de criar e reforçar os laços de 

identidade, tornando o passado comum uma espécie de entidade que contribui para 

definir o sentido de pertencimento. 

Enquanto os fatos históricos se distanciam no tempo, os relatos os transformam a 

cada rememoração. A materialidade, por sua vez, como suporte da memória, é 

resignificada em função do olhar que lançamos ao passado. Lembrar não significa 

reviver, mas sim reconstruir e repensar o passado em relação ao presente: "A lembrança 

é a imagem construída pelos materiais que estão agora à nossa disposição, no conjunto 

de representações que povoam nossa consciência atual" lembra Halbwachs (1990:35). 

Nesse sentido, a apropriação do passado - real ou idealizado - da colonização 

atua para satisfazer necessidades presentes. Como que em uma caricatura, estas 

necessidades aparecem plenamente satisfeitas pela eleição de um momento histórico 

original: a empresa de colonização; um grupo étnico fundador: os Pomeranos; e uma 

figura mítica: Jacob Rheingantz. 

Iepsen, estudando a figura mítica de Jacob Rheingantz, observou isto como uma 

decorrência típica das construções mitológicas: “quando alguns poucos homens são 

enaltecidos em uma sociedade, a população tende a achar que tudo ao seu redor é 

direcionado para celebrar estes ícones. [...] É a tradicional simplificação do passado 

(IEPSEN, 2008: 156).  

É recorrente, no campo da coletividade, a construção mítica do vivido e a 

exaltação de personagens capazes de gerar inclusão e afinidade identitária. De certa 

forma, de acordo com Goulart (2007: 194), a memória social constitui uma sacralização 

do vivido para um determinado grupo, pois sua existência e produção criam laços 

afetivos que mantém a vida e o vivido no campo das lembranças comuns, geradora de 

uma memória social. 

De outro modo, estes elementos que constituem tanto a memória individual 

quanto a coletiva nutrem-se das próprias vivências e daquelas "vividas por tabela", 
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como classifica Pollak (1992:2). Para o autor, as experiências obtidas pelo grupo podem 

despertar, em outras gerações ou em outros grupos, uma identificação dentro do espaço-

tempo através de uma socialização política ou histórica, "que pode ocasionar numa 

projeção, uma memória quase herdada" (Idem Ibidem: 3). 

Entretanto, história e memória também são constituídas por detalhes e 

personagens mais ou menos difusos, cuja participação nos processos sócio-históricos é 

constantemente obliterada nos esforços oficiais de enquadramento da memória. 

Verificamos que a perda dos suportes biográficos e materiais desse período, associada à 

seleção efetuada pela memória pública em prol da herança cultural pomerana, tem 

resultado numa desapropriação dos elementos constitutivos do patrimônio histórico da 

cidade, condicionando a percepção da história e o sentido coletivo de pertencimento. 

Sendo assim, segundo Cazzetta (1991: 192) "o passado tem sido transformado 

num produto chamado patrimônio e este patrimônio tem sido empacotado num 

embrulho chamado interpretação". Se a interpretação surge como agente reguladora de 

determinação do patrimônio, ela está intimamente ligada às disputas de poder da 

memória social de determinada sociedade, reivindicações identitárias e principalmente 

interesses políticos fomentados pelo turismo.  

Desta forma, este trabalho busca recuperar o cotidiano do trabalho e da vida a 

beira-rio através dos relatos orais de ex-marinheiros e mestres de Iates, permite-nos 

dimensionar a importância dessa atividade na constituição da cidade, servindo também 

de contraponto para a construção de um olhar crítico sobre o esforço contemporâneo de 

memória e as políticas públicas e patrimoniais na cidade.  

Para Ulpiano Meneses, nas práticas cotidianas a cultura no trabalho engloba ao 

mesmo tempo os saberes e o saber fazer, os conhecimentos técnicos e as relações 

sociais, os sistemas de representação e os valores que lhe estão articulados – “e jamais 

poderia ser ignorada” (MENESES, 2006: 38).  

 

3.3 - Os suportes de memória: Agentes de um passado 

As relações entre memória e patrimônio e os chamados suportes de memória 

estão diretamente relacionados. Tal como afirma Mesentier (2005), o suporte material 
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pode ser pensado como um suporte para memória, um ponto de apoio e estímulo 

externo para a construção das narrativas memoriais. 

O suporte material, que no caso específico dessa pesquisa se traduz pelas 

construções, pelas embarcações que ainda são encontradas dispersas pelas ruínas, 

objetos de trabalho, etc., é um meio de intermediação entre o passado da memória e o 

presente da recordação. Nesse estudo não apenas os elementos de um conjunto 

edificado são pontes fundamentais com o passado e a memória, mas também esses que 

se pode traduzir como “objetos memoriais” tais como os objetos de trabalho, as 

fotografias, os remanescentes da atividade portuária e embarcações.   

Considerando que esses objetos materiais são sobrevivências do passado no 

presente, estruturam também as relações sociais no tempo. Os objetos, transmitidos 

voluntariamente (como é o caso dos apetrechos de costura das velas abordados nesse 

texto, transmitidos de pai para filho) ou involuntariamente (embarcações, lemes, 

âncoras, cordas, fragmentos que se podia encontrar na antiga zona portuária), 

transmitem com eles as intenções de seus criadores e sofrem recontextualizações sociais 

e culturais, tal como é o caso da tentativa de criação de um museu náutico nesse cenário 

do porto de São Lourenço (figura 29). 

Tal iniciativa veio do senhor Sérgio de Laforet Padilha. Aposentado, natural de 

São Lourenço do Sul e residente em Porto Alegre, era um colecionador de objetos que 

de alguma forma remetessem à história do município. O acervo foi tão significativo que 

este senhor teve a idéia de montar um “museu” para acomodar suas peças em uns 

galpões de sua propriedade. O museu, ou acervo como o senhor Sérgio o intitulou, 

recebeu o nome de Tamandaré em decorrência do nome da rua onde está situada a 

propriedade.   

O primeiro galpão (figura 30) foi intitulado como “Galpão das águas”. Além 

disso, o senhor Sérgio fez uma dedicatória em uma placa de mármore com a inscrição 

“Aos navegantes”. Na frente do acervo há também uma placa feita de concreto e a 

imagem de um Iate em granito (figura 31). Na placa contém o nome “Ida”, que fora um 

dos Iates da frota de São Lourenço do Sul. Há também uma âncora simbolizando tal 

atividade na cidade.   
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Na juventude o senhor Sérgio Padilha chegou a trabalhar na Casa Comercial 

Nickhorn e talvez por este motivo tenha se dedicado bastante à história da navegação de 

São Lourenço do Sul. No momento em que esta casa comercial estava na iminência de 

fechar suas portas, a então proprietária Ilda Nickhorn, sabendo de seu gosto por objetos, 

lhe doou o cofre da Casa Nickhorn que há tantos anos pertencera à família.      

Infelizmente este senhor veio a falecer antes mesmo de abrir seu espaço e sua 

história para este trabalho com entrevistas e fotos do seu acervo. Mas espero 

sinceramente que seu ideal e sua dedicação sejam levados à frente. Tal dedicação, de 

juntar, cuidar, restaurar sem ganhar nada em troca, simplesmente pelo gosto, demonstra 

o verdadeiro ofício daqueles que estudam e apreciam o patrimônio cultural, seja ele qual 

for.  

 

Figura 29: Acervo Tamandaré. Registro fotográfico. Outubro de 2010.  
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Figura 30: Galpão das águas. Acervo Tamandaré. Outubro de 2010. 

 

Figura 31: Peças expostas na frente do Acervo. Quadro do Iate Ida e uma âncora. Registro 

fotográfico: Outubro de 2010.  
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Em São Lourenço do Sul as políticas patrimoniais, implementadas desde o ano 

2005 quando da eleição municipal do prefeito José Nunes, do Partido dos 

Trabalhadores, estão trazendo modificações importantes na relação da cidade com seu 

patrimônio, nesse caso diretamente associado com um discurso étnico de origem 

germânico-pomerana. Nesse contexto, o porto e suas atividades se apresentam como 

excluídos ou não contemplados no discurso patrimonial. Paradoxalmente, no entanto, 

foi por essa área que os colonos ingressaram no atual cenário urbano e ali estão os 

primeiros indícios dessa atividade colonizatória, como a casa do comerciante português 

José Antônio de Oliveira Guimarães (figuras 32, 33 e 34), que era o agente principal 

encarregado de registro dos recém-chegados imigrantes nas terras de São Lourenço.  

 

 

 

Figura 32: Casa de José Antônio de Oliveira Guimarães. Ano: 1808. Arquivo digital do site da 

prefeitura municipal de São Lourenço do Sul. 
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Figura 33: Casa de José Antônio de Oliveira Guimarães. Registrado por Isabela Montezuma, 1998.  
 

 

 

Figura 34: Casa de José Antônio de Oliveira Guimarães. Registro fotográfico: janeiro de 2009.  
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3.4- A colonização revisitada: memória pública e memória coletiva 
 

O discurso patrimonial em São Lourenço do Sul se acompanha de várias formas 

de veiculação (figuras 35) indo da propaganda visual que são as imagens veiculadas em 

materiais divulgativos, textos, matérias jornalísticas, passando por agências de 

desenvolvimento de turismo regional e estímulo às publicações locais que tenham 

ênfase na história da colonização. Esses traços reconhecidos e repassados pela mídia 

irão compor o que se pode denominar como memória pública, influenciando a 

constituição de uma memória coletiva (FERREIRA, 2002; GONDAR, 2008), ou 

daquilo que Joel Candau (2008) denomina como metamemória, ou seja, “a 

representação que cada indivíduo faz de sua própria memória, o conhecimento que ele 

tem e, de outra parte, o que ele diz” (CANDAU, 2008: 51).   

 

 

 

 



104 

 

 

Figura 35: Capa do jornal O Lourenciano contempla o evento de comemoração dos 150 anos da 

Imigração Alemã-Pomerana. 23/01/2008.  
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Figura 36: Cartilha comemorativa do Sesquicentenário da imigração. 2008. 
 

 

A partir das políticas públicas iniciadas no ano de 2005, é possível acompanhar 

no jornal semanal da cidade a predominância de artigos de escritores locais dedicados a 

contar a história da colonização na cidade, curiosidades a respeito da cultura pomerana, 

festas comemorativas, etc. O jornal local passa a ser o veículo difusor desta história 

dentro da cidade.   

A predominância de um passado sobre o outro pode ser observada, no caso de 

São Lourenço do Sul, por essa proeminência do elemento étnico germânico-pomerano e 

pelo quase silêncio em relação aos demais grupos. Tal como afirmam Ferreira e Heiden,  

 

Essa valorização crescente da cultura pomerana se manifesta, 

sobretudo, no campo das práticas, festas, saberes e fazeres, elementos 

que constituem o patrimônio imaterial local. É importante considerar 

que muitas dessas práticas culturais já haviam sido abandonadas ou 

desvalorizadas, tal como a criação doméstica de gansos. Outras já 

haviam perdido sua força de expressão no cotidiano, e a exemplo 
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disso temos a produção do peito de ganso defumado que, atualmente, 

é anunciado e vendido nesse mercado de “produtos tradicionais” como 

um elemento da culinária típica pomerana (FERREIRA; HEIDEN, 

2009: 30).  

 

Enquanto a mídia e o discurso político valorizam a história da imigração dentro 

e fora da cidade, aos poucos vão-se  engendrando projetos que reafirmam esse passado 

eleito como objeto patrimonial sendo um exemplo disso o Museu do Imigrante, projeto 

em andamento e cuja sede é a antiga casa de Jacob Rheingantz. Em matéria publicada 

no jornal Diário Popular do dia 06 de Abril de 2008, encontramos a seguinte informação 

a respeito do museu:  

Projeto de restaurar e transformar a casa do fundador da Colônia de 

São Lourenço do Sul, Jacob Rheingantz, em Museu da Imigração 

ganha forma e deve começar a sair do papel no segundo semestre. A 

idéia de unir ao museu a herança deixada por todos os povos que 

contribuíram à formação de São Lourenço partiu dos descendentes de 

pomeranos e alemães. “É uma preocupação da própria comunidade do 

6º Distrito abarcar toda a história do imigrante e não deixar ninguém 

de fora”, disse a arquiteta e responsável pela equipe técnica. A 

proposta é organizar um plano museológico completo. Todo o entorno 

da Coxilha do Barão - também conhecida como Parque do Colono - 

deve ser repensado em função dos 180 metros quadrados do Museu da 

Imigração.
43

. 

   

Essa conformidade de ações atrelada ao interesse econômico concretiza e 

legitima um grupo diante da sociedade e ao mesmo tempo abrange a história deste 

grupo para contar a história da cidade, como ponto de partida, negligenciando assim 

outros aspectos e vestígios da história de outros grupos na mesma cidade.  

No que se refere à zona portuária e casa de José Antônio de Oliveira Guimarães 

com o abandono e degradação ali observados, percebe-se que não foi anexada ao Plano 

Patrimonial de São Lourenço, negligenciando seu caráter de suporte da memória social, 

correndo-se o risco, em função disto, de comprometimento do potencial do patrimônio 

                                                           

43
 http://srv-net.diariopopular.com.br/06_04_08/p04e05.html acesso em 14/09/2010.  

 

http://srv-net.diariopopular.com.br/06_04_08/p04e05.html%20acesso%20em%2014/09/2010
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para o desenvolvimento social, para a construção das identidades sociais e, portanto, 

para a construção da cidadania (MESENTIER, 2005: 168-169). 

O reconhecimento da história da colonização em São Lourenço do Sul e o 

engajamento de seus descendentes não é o foco dessa discussão. O que está em jogo são 

as ações das políticas públicas que elegeram o grupo dominante dos imigrantes alemães-

pomeranos para representar e para contar a história de todo o município. Como já foi 

mencionado, este projeto de valorização da cultura, está associada principalmente ao 

turismo, ou seja, à venda da história e da cultura.  

A ação pública em prol da cidadania, e a sua associação com o Turismo, deve 

ser consolidada nas denominadas políticas públicas, deixando claro aos cidadãos os 

grandes princípios norteadores e ações decorrentes para viabilizar este ideário. No 

contexto da política cultural, políticas públicas seriam as intervenções realizadas pelo 

Poder Público, instituições civis, entidades privadas e grupos comunitários, com o 

objetivo de atender à população nas suas necessidades materiais e simbólicas, 

garantindo-lhes acesso às mesmas para que seja alcançada maior e melhor qualidade de 

vida, não só para os grupos hegemônicos mas também, e em especial, para os excluídos 

por razões econômicas, sociais e culturais, etárias ou de gênero, dentro do respeito do 

direito à diferença (GASTAL E MOESCH, 2007: 39-40). 

As políticas públicas são um conjunto de ações que visam determinados 

objetivos, e podem se desenvolver tanto no plano da sua implementação efetiva quanto 

no nível do discurso através de sua simples formulação. Isto significa que, nestes casos, 

o plano das intenções é importante, pois ele tem muito a revelar sobre o pensamento 

corrente a respeito de um determinado campo de interesse da sociedade (SANT'ANNA, 

1995). 

Retomando alguns pontos expostos no primeiro capítulo, a fim de analisar as 

distorções, interpretações e manipulações da memória, verificamos que a cidade de São 

Lourenço foi constituída por diversos acontecimentos históricos e marcada por 

diferentes personalidades. No endereço eletrônico da Câmara Municipal de vereadores 

da cidade é possível encontrar uma listagem de breves acontecimentos ocorridos em São 

Lourenço do Sul a partir do ano 1807, com a construção de uma capela devotada a 
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Nossa Senhora da Conceição, na localidade do Boqueirão, até o ano de sua elevação ao 

status de cidade em 1938
44

.  

Na introdução deste breve histórico da cidade consta que a ocupação desta 

região, pelos pioneiros Luso-Açorianos deu-se ao final do século XVIII quando 

sesmarias foram distribuídas pela Coroa Portuguesa a militares egressos das lutas contra 

os espanhóis. Assim, o surgimento de povoações veio em conseqüência das primeiras 

estâncias e capelas, oriundas daquelas ocupações. 

O histórico apresentado acima não confere com o discurso patrimonial 

contemporâneo da cidade ou se em algum momento conferiu, hoje não é o ponto central 

do discurso. Atualmente a história reproduzida é:  

 

Ao chegarem, os primeiros imigrantes em 18 de janeiro de 1858, 

desnudaram a águas da Lagoa dos Patos e atracaram no porto de São 

Lourenço do Sul trazendo em suas bagagens memórias, dores, alegrias 

e os aspetos diferenciais vinculados a cultura da extinta Pomerânia. 

Em São Lourenço do Sul pescaram, produziram barcos, construíram 

casas, plantaram batatas, desbravaram colônias e preservaram acima 

de tudo cada detalhe da cultura, hábitos e tradições de sua terra de 

origem. Dançaram, cantaram em corais, andaram de carroças, 

beberam schanap‟s, as noivas casaram-se de preto e assim construíram 

uma vida de vitórias, conquistas e felicidades em São Lourenço do Sul 

[...]
45

. 

 

 

O trecho acima é referente ao roteiro turístico intitulado “Caminho Pomerano” 

que a partir de 2006, passou a ser planejado e reformulado pela prefeitura municipal de 

São Lourenço do Sul, no intuito de ser uma alternativa de renda para os produtores 

rurais do interior do município (figura 37). 

 

                                                           
44

Consulta ao site da câmara de vereadores de São Lourenço do Sul: 

 http://www.camarasaolourencodosul.rs.gov.br/his_cid.asp. 

Acesso em: 17/03/10 às 16h36min.  

 
45

 Fonte: http://www.saolourenco.net/site/ver_roteiro.php?dica_id=12 

  Acesso em: 01/05/09 às 18h38min.     

http://www.camarasaolourencodosul.rs.gov.br/his_cid.asp
http://www.saolourenco.net/site/ver_roteiro.php?dica_id=12


109 

 

 

Figura 37: Encarte do Roteiro Turístico Caminho Pomerano. 

 

 

A relação entre interesses, valores e fatos históricos é mutável e através das 

ativações patrimoniais, pode ser compreendida como estratégia política. Llorenç Prats 

(1998) reflete que as versões da história que são ativadas, não são realizadas pela 

sociedade. A sociedade pode aceitar ou não, porém a representação, a imagem e o 

discurso são elaborados e ativados pelos poderes constituídos. 



110 

 

De acordo com Jean-Louis Tornatore, essa associação de dispositivos de 

interesses são o que define os lugares e a diversidade de atores. Sendo assim, 

produtores, comerciantes, políticos, turismo e museus passam a mobilizar-se por uma 

causa em comum. Juntos podem constituir e transformar uma atividade impulsionada 

pela tradição. Para isso se apóiam sobre operações específicas tais como festas, criação 

de marcas especiais (selo), comunicação turística, que visam assegurar o 

reconhecimento simbólico, a apropriação social, a tomada de valor estético e intelectual, 

a valorização econômica, dito de outra forma, o consumo desse “patrimônio em 

atividade” (TORNATORE, 2009: 14). 

Sendo assim, neste processo, a tradição além de ser um argumento de venda, 

oferece a clientela sensações autênticas, é uma fonte para a ação e um modo de 

coordenação das pessoas e ajustes com as coisas. É nesse sentido que se pode falar de 

“ordenação” da tradição (TORNATORE, 2009: 14-15). 

O caminho Pomerano proporciona uma “volta ao passado”, onde os visitantes 

percorrem pelas propriedades rurais recebendo informações sobre a história e a tradição 

do lugar. Segundo o responsável pelo roteiro, os visitantes têm procurado muito este 

atrativo turístico no intuito de imergir na cultura pomerana.    

 

O passeio percorre o Sítio Flajoke, onde é contada a história da Noiva 

de Preto e do Convidador, são expostos artesanatos e peças da época e 

é oferecida a bebida tradicional pomerana, o Maischnaps. Outro lugar 

visitado é a Igreja Nossa Senhora da Conceição de Boqueirão, 

primeira igreja do Município, onde o grupo conhecerá um pouco da 

história de São Lourenço do Sul na Revolução Farroupilha, verá o 

mini-museu e degustará a típica cuca pomerana, na Casa das Cucas. 

Na Casa das Schimier, os visitantes poderão comprar diversos tipos de 

schimier e sucos de frutas cultivadas na colônia. Depois, haverá uma 

incursão na casa da Família Klasen, que cria gansos e produz queijos 

que serão oferecidos para degustação, junto com peito de ganso 

defumado e lingüiça. Após, o grupo se dirigirá à Casa do Colonizador 

de São Lourenço do Sul Jacob Rheigantz, que é um dos atrativos da 

Cidade. Enfim, o último lugar a ser conhecido é a Propriedade Inês 
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Blank, onde haverá um café colonial pomerano e meditação junto a 

uma mandala de ervas medicinais
46

. 

 

     Em 2005, com a eleição de um novo representante municipal, deu-se início as 

atividades administrativas e entre elas estava o projeto de valorização da zona rural de 

São Lourenço do Sul. Durante alguns meses de pesquisa no acervo da Secretaria 

Municipal de Cultura, pesquisei no único jornal da cidade de circulação semanal – O 

Lourenciano-, sobre o início desse projeto a partir de 2004 e os anos sucessivos. As 

notícias sobre a colônia eram recorrentes e nos primeiros periódicos de 2005 era comum 

aparecer noticiários sobre a precariedade da produção colonial já que esta, em sua 

maioria, voltou à produção para a plantação de fumo. 

 

Mas, de um modo geral, a colônia continua empobrecendo. Não há 

qualificação e novas tecnologias de produção. A colônia de São 

Lourenço está num processo de isolamento. A produção agrícola esta 

desarticulada. Idéias do cooperativismo não prosperam. Os 

comerciantes não se transformam em empresa qualificada. Dos anos 

50 até meados dos anos 90 há uma corrente de falências, o 

empobrecimento se acentua, é um verdadeiro “salve-se quem puder”. 

E, em São Lourenço do Sul, que até então tinha 70% de seus 

habitantes radicados na zona rural, sofre igualmente o fenômeno do 

êxodo rural. A colônia, não apresentando perspectivas de mudança a 

curto e médio prazo, é abandonada e isto a tal ponto que em 2007 

mais de 60% dos habitantes do município estão radicados na área 

urbana
47

.   
 

 

Sendo assim, os noticiários seguiam apresentando a situação desfavorecida a 

qual alguns trabalhadores rurais estavam enfrentando, e passaram a estimular os 

trabalhadores rurais, lembrando sobre a importância e o destaque que a colônia de São 

Lourenço do Sul teve no contexto regional. 

                                                           
46

 http://www.revistadacostadoce.com.br/?menu=noticia&edicao=13&categoria=2&noticia=632. Acesso 

em 22/10/2010.  
47

 http://www.fundacaosimonbolivar.org.br/downloads/cartilha_sao_lourenco.pdf 

Acesso em: 05/07/10 às 10h47min. 

http://www.revistadacostadoce.com.br/?menu=noticia&edicao=13&categoria=2&noticia=632
http://www.fundacaosimonbolivar.org.br/downloads/cartilha_sao_lourenco.pdf
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 Mesentier (2005: 167) observa que a temática do patrimônio quando associada, 

ao mesmo tempo, as noções de memória e futuro sugere não só uma relação entre 

memória social e projeto social, isto é, entre a memória social e a construção no 

presente das perspectivas futuras de uma formação sócio-territorial; sugere também que, 

de alguma forma, o patrimônio histórico-cultural participa desta relação, da memória 

social com a construção das soluções dos problemas com os quais se confronta uma 

sociedade. 

A partir desse momento, elementos culturais são retrabalhados para atender 

necessidades econômicas e políticas. Atrelado a isso, surge como alternativa econômica 

a organização dos elementos sócio-históricos e culturais referentes à colônia, 

estimulando e viabilizando o turismo rural. Percebe-se que a cultura pomerana – por 

meio do dialeto, de algumas tradições e ritos – permanece presente no interior do 

município, representada pelas famílias descendentes deste povo, e, desde 2006, é 

apresentada também como atrativo turístico no roteiro de turismo rural Caminho 

Pomerano (KLUMB, 2009: 8). 

 Em 2006, através do Decreto Municipal 2794, foi constituído o “Grupo de 

Trabalho dos 150 anos da Colonização Germânica de São Lourenço do Sul, Rio Grande 

do Sul”. Sob coordenação da Secretaria de Cultura, Indústria e Comércio o grupo conta 

com a participação de comunidades, entidades, associações e diversos colaboradores. 

Um trecho da Cartilha do Sesquicentenário da imigração Alemã-Pomerana de junho de 

2008 nos aproxima deste contexto: 

 

De forma democrática, procurou o diálogo, realizando reuniões 

mensais nos vários distritos do Município. Refletindo sobre a história 

dos 150 anos da imigração, concluiu-se que deveriam ser usadas as 

palavras “alemã-pomerana” pelo fato de o imigrante pomerano ter 

sido predominante da região. Assim surgiu o título: “Sesquicentenário 

da Colonização Alemã-Pomarana de São Lourenço do Sul
48

. 

 

 

  Em Abril de 2008, a cidade comemorou os 150 da imigração alemã-pomerana 

para a Serra dos Tapes, que mobilizou vários setores político-administrativos e a 

                                                           
48

 Trecho de apresentação da Cartilha do Sesquicentenário da imigração Alemã-Pomerana. Junho de 

2008.  
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população em geral. Para a comemoração, foi construída uma embarcação, que na 

ocasião serviu como uma representação do passado. Além de toda a produção de 

figurinos das vestimentas da época. O jornal semanal da cidade publicava todas as 

semanas os preparativos para este evento comemorativo, valorizando e rememorando a 

história, hábitos, culinária e curiosidades a respeito dos imigrantes. [...] É testemunho 

da generalização de justificativas comerciais: certos produtos da atividade patrimonial 

vêm a se revelar sobre um compromisso econômico (TORNATORE, 2009: 14). 

No site da prefeitura, a respeito das comemorações do sesquicentenário é 

possível perceber que houve em algum momento a preocupação de evitar a mitificação 

de personagens: 

 

A história deve ser contada no seu conjunto e concedendo o devido 

valor a cada personagem e suas manifestações de época. As demais 

etnias que compõe a diversidade social e comunitária de São Lourenço 

do Sul devem estar expressas e participantes. O processo tem uma 

nuance absolutamente emancipatória e não poderá permitir os 

aprisionamentos de consciências registrados em nossos passados 

remotos e recentes. Para tanto o signo é “Buscando o passado com os 

olhos no futuro”. 

 

 

Sendo assim, uma política pública voltada para o turismo deve ter como 

concepção o Turismo como um sistema aberto, orgânico e complexo que se coloque 

como atividade multissetorial, cuja execução deve, necessariamente, incorporar visões 

multidisciplinares, multiculturais e multissociais. Assim, se constituirá no trabalho 

conjunto do setor público com a iniciativa privada e com a sociedade civil, 

reconstruindo os processos de identidade tão necessários às cidades e às localidades, 

para que se integrem às redes de globalização de forma independente, em vez de serem 

homogeneizadas nesse processo (GASTAL E MOESCH, 2007: 45). 

 

 No caso de São Lourenço em que as políticas públicas são voltadas para a 

agricultura tradicional, as relações entre patrimônio e comércio constituem em uma 

relação dialética, conforme apontou Jean-Louis Tornatore, contribuindo para a 

“regulação das imcompletudes”: “A retomada de produtos regionais e sua certificação 

se situam nessa encruzilhada dos novos usos do patrimônio quando conduzem os 
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produtores a apoiar suas ações sobre o que Lucie Dupré chama de “instrumentalização 

da tradição” (TORNATORE, 2009: 14). 

De acordo com o Jesús Antonio Machuca (2010:40), atualmente ocorre o 

processo de retradicionalização induzida por políticas patrimoniais cujo mecanismo 

transforma o patrimônio cultural em capital. Neste processo de redefinição e adaptações 

da tradição ocorrem contradições que transformam os rituais, as práticas e a história em 

espetáculo cuja função pública é o consumo turístico, onde os principais beneficiários 

são empresas e grupos associados ao governo local.  

Sendo assim, essa retradicionalização não trabalha no sentido de assegurar e dar 

continuidade a uma determinada cultura, pois determinadas práticas não cabem mais na 

vida moderna. Nesse sentido essas práticas se mantém desvinculadas do dia-a-dia da 

comunidade, transformando sua reprodução em um ato puramente evocativo com o 

intuito de sustentar um formato artístico e teatral apoiados por projetos empresariais e 

apoios institucionais (MACHUCA, 2010).  

 

3.5 – “Políticas do esquecimento” 

 

 Baseado nas discussões acima levantadas e buscando evitar-se a criação de 

outros estereótipos de valor patrimonial, podemos refletir que na medida em que 

políticas públicas são fortemente engendradas e centradas em uma etnia na cidade de 

São Lourenço, ao mesmo tempo essas políticas acabam formulando políticas de 

esquecimento de outros grupos dentro da cidade.  

 Neste sentido, o patrimônio deixa de ser conceituado como “acervo social” e 

passa a ser uma construção social. É uma qualidade atribuída a determinados bens que, 

seleccionados como integrantes del patrimonio, de acuerdo a jerarquías que valorizan 

unas producciones y excluyen otras (ROSAS MANTECÓN apud ROTMAN, 2009: 24). 

 De acordo com Johann Michel, estas políticas podem ser classificadas como 

políticas simbólicas, no sentido que as ações formuladas pela administração pública 

visam fabricar imagens idealizadas ao mesmo tempo em que pretendem a 

autolegitimação do poder. Nesta política simbólica a função ideológica permite forjar 
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imagens, símbolos e narrativas que permitem aos indivíduos se reconhecerem dentro de 

um grupo e se diferenciarem de outros. 

Entre as políticas simbólicas, aquelas que trazem a cena o passado coletivo 

gozam de um status privilegiado em razão de um fenômeno antropológico massivo: não 

existe identidade (individual ou coletiva) sem o suporte da história e da memória 

(individual ou coletiva). Pode-se chamar de políticas da memória o conjunto de 

intervenções de atores públicos que objetivam produzir e impor lembranças comuns a 

uma dada sociedade, em favor do monopólio de instrumentos de ações públicas 

(comemorações oficiais, programas escolares de história, leis memoriais, panteões, 

etc..) (MICHEL, 2010: 14). 

 Curiosamente o título da cidade de São Lourenço do Sul é “A Pérola da Lagoa”, 

na bandeira do município há inscrito no brasão, um veleiro e âncoras, ramas de batata e 

ramos de arroz. No entanto isso não é atribuído à história do município. A própria 

bandeira silencia, esquece. Parece haver uma desconexão da história em detrimento do 

excesso de história vinculada aos imigrantes. 

 No site da câmara municipal
49

, os símbolos da bandeira são referenciados apenas 

associados à paz, amizade, trabalho, prosperidade, pureza, religiosidade, dedicação, 

amor, pátrio, audácia, intrepidez, coragem, valentia, propriedades rurais existentes no 

território municipal, justiça, nobreza, perseverança, zelo, lealdade, recreação e 

formosura.  

 Esta restituição atual do patrimônio neste contexto de plano estratégico é 

constituída pelo seu valor de mercadoria e evidentemente pelo seu valor econômico. O 

papel do Estado que anteriormente buscava a identidade nacional agora perde seu 

sentido em detrimento do valor de mercado operando mediante estructuras Del poder 

económico y grupos empresariales-, privilegiando en su atención, los aspectos de venta 

y consumo y enfatizando en la dimensión económica del patrimônio (ROTMAN, 2009: 

26). 

No jornal do dia 16 de abril de 2008 (ano XXXIV – n° 1626), ou seja, na semana 

de emancipação política da cidade que é comemorada no dia 26 de Abril, há uma 

reportagem que ocupa uma página inteira do informativo, cujo título é “São Lourenço 

                                                           
49

 http://www.camarasaolourencodosul.rs.gov.br/his_sim_ban.asp acesso em 14/10/2010.  

http://www.camarasaolourencodosul.rs.gov.br/his_sim_ban.asp%20acesso%20em%2014/10/2010
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do Sul comemora os 150 anos de Imigração Alemã-Pomerana”. A reportagem é feita em 

tópicos e em cada um é possível conhecer a história do grupo de imigrantes, sua 

culinária e as características do típico casamento pomerano. 

 No ano seguinte, o informativo do dia 23 de abril de 2009 (ano XXXV – n° 

1680), veio com um caderno especial em homenagem aos 125 anos da emancipação 

política de São Lourenço do Sul, cuja capa do caderno é intitulada “São Lourenço do 

Sul lançou Cartilha do Sesquicentenário”. Na reportagem constatamos novamente a 

história, a cultura e os hábitos dos imigrantes.  

Segundo Johann Michel, o fato é que existem números limitados de traços do 

passado em comum que subsistem na sociedade contemporânea, pois ao longo do tempo 

esses traços podem desaparecer, serem apagados ou perderem seus significados. Além 

disso, esses traços do passado não são sinais concretos do passado, apenas sugerem 

indicativos, métodos de interpretação que variam historicamente. Sendo assim, de 

acordo como o autor, aplica-se a percepção do esquecimento passivo ou involuntário 

quando se observa, em relação às autoridades políticas, que certos acontecimentos 

passados são mantidos em silêncio quando não há mais traços que atestem sua 

existência (MICHEL, 2010: 16). 

Desta forma elementos pertinentes à constituição e transformação política, 

econômica e social da cidade vão dando lugar ao esvaziamento de sentido de 

identificação e pertencimento, transformando a cidade em um reduto pomerano:  

 

A patrimonialização das expressões culturais nessa comunidade vem 

sendo abordada como uma tarefa pública levada a termo pela 

administração local. Transformar a cidade num reduto pomerano é a 

preocupação central dos gestores públicos e ideias de autenticidade e 

tradição se apresentam como alicerces fundantes dessa política 

(FERREIRA E HEIDEN, 2009: 28). 

 

Sendo assim, toda essa reconstrução da história da imigração no município deixa 

consequências. E, neste caso específico, apaga e esquece lugares, pessoas, práticas e 

histórias, em detrimento de uma política de valorização e de reparos com um passado 

abjurado. Percebe-se que, em acordo com Ferreira & Heiden, essa busca pela 



117 

 

recuperação das formas tradicionais do “ser pomerano” é um elemento central dessa 

política de gestão do passado, com o fim de torná-lo mais interessante e aceitável.  

Nesse processo ficam evidenciadas as estratégias de afirmação da cultura e etnia 

pomerana, expresso fundamentalmente nas estratégias de valorização de certos 

elementos culturais e memoriais, em detrimento de outros. A memória pomerana, ao se 

tornar a “verdadeira memória de São Lourenço”, a que, tendo sido renegada por tanto 

tempo e logo necessita ser recuperada no presente, parece não permitir uma 

compreensão multicultural, as diferentes inserções e atividades que caracterizaram esse 

lugar (FERREIRA E HEIDEN, 2009: 28-29). 

 Segundo Jean-Louis Tornatore, a proliferação patrimonial e memorial como 

traços específicos de nosso tempo trazem a tona o impulso memorial [que] se exprime 

na explosão patrimonial ao preço da alteração da noção (TORNATORE, 2009: 16). 

Nesse sentido, o autor coloca o termo “presentismo” que visa designar a inexistência do 

passado e do futuro na escala do tempo e que na atividade patrimonial da atualidade, o 

presente não abrange passado e futuro, mas é no presente que se co-inventa o passado e 

o futuro. 
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Considerações finais 

 

 

Este trabalho atentou para a problemática atual da cidade de São Lourenço do 

Sul no sentido de evidenciar as ações de reforço da memória, identidade e coesão social 

do grupo dos colonos alemães-pomeranos e renegar a coexistência de outros grupos tão 

importantes quanto aqueles, para a constituição da cidade, mais particularmente do 

grupo vinculado ao cotidiano à beira-rio e aos Iates. 

Sendo assim, através das fontes que registram a existência dos Iates na Lagoa 

dos Patos, atentei-me exclusivamente para o circuito comercial fluvial de São Lourenço 

do Sul.  No decorrer do trabalho fiz a distinção dos grupos existentes e, dentro das 

possibilidades, de suas origens que demonstram a composição da sociedade de São 

Lourenço como um mosaico longe de ser homogêneo.  

Os comerciantes, embora em sua maioria tivessem sobrenomes alemães, 

correspondiam a outras levas de imigrantes, pois em grande parte já estavam instalados 

profissionalmente na cidade de Pelotas ou Rio Grande antes da primeira leva de colonos 

de 1858, como é o caso do próprio fundador da colônia, não da cidade, Jacob 

Rheingantz. Como já foi citado no trabalho, Carlos Helms, antes de montar sua casa de 

comércio, trabalhava num banco na cidade de Pelotas e a Firma Timm, antes de instalar-

se na cidade, já tinha sua matriz comercial na cidade do Rio Grande. 

A análise dos espaços e a paisagem portuária foram os estudos que viabilizaram 

uma interpretação das relações e ocupação destes grupos em relação os demais. As 

diferentes noções do espaço mostraram as significações que podem ser atribuídas ao 

mesmo lugar. Esses lugares referenciados no trabalho ainda permanecem na cidade e 

que ainda guardam essas noções de espaço atribuídas a eles, noções que são guardadas 

nas lembranças das poucas pessoas que ainda podem compartilha-lhas. 

Na discussão sobre memória vale ressaltar que o livro que regeu a história do 

município a respeito da colonização pomerana foi de Vivaldo Coaracy, publicado no 

ano de 1957. Na introdução deste livro, o autor menciona que o escreveu devido às 

comemorações do centenário da colonização e que era necessário recordar os difíceis 
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anos da chegada que tão rapidamente se apagam da memória dos homens (Coaracy: 

1957: 28). 

Nesse sentido, penso que seja necessário ponderar. A partir do que o autor 

escreve é passível de interpretação que há cinqüenta anos era preciso contar a história 

desses imigrantes, pois a história desse grupo estava sendo esquecida. Essa situação não 

condiz com os vestígios materiais e orais do passado de São Lourenço, que muito longe 

de um esquecimento, mantém políticas públicas voltadas para a colonização pomerana, 

assim como suas memórias, cultura, gastronomia, tradições, canções. 

De fato, a documentação sobre os primórdios da ocupação da localidade onde 

hoje é São Lourenço do Sul é muito escassa e, se não for inexistente, pode estar 

espalhada por diversos arquivos do Estado. No entanto, tanto as memórias quanto a 

história são construções que selecionam uma versão dos acontecimentos para serem 

utilizadas enquanto deixam outras obsoletas. 

É conhecido que Jacob Rheingantz foi um idealizador, mas que veio nas mesmas 

condições de qualquer outro imigrante que procurava melhoria de vida e que sua 

ascensão adveio pelo casamento. Por trás dos empreendimentos de Jacob havia sempre 

uma sociedade de capital português e um exemplo disso foi a sociedade com o 

proprietário das terras da atual São Lourenço do Sul, José Antônio de Oliveira 

Guimarães. 

Atualmente, o discurso encontrado sobre a cidade são memórias que foram 

construídas em relação ao seu passado. Memórias que são comemoradas, lembradas e 

que produzem e reproduzem discursos até o ponto de virarem símbolo de uma cidade, 

cuja diversidade está espalhada na sociedade através de seus arquétipos e nos vestígios 

que não convergem com o discurso atual. 

Sendo assim, estruturas relacionadas a outras diretrizes e que também remontam 

à história do município, juntamente com a pluralidade de atividades exercidas são 

relegadas destas ações políticas de salvaguarda do que foi determinado como 

Patrimônio de São Lourenço do Sul.  

A discussão gerada neste trabalho, longe de finalizar a discussão, apenas aponta 

para o início de uma reflexão pertinente tanto para a academia quanto para a gestão 

pública. Fica a deixa para novos trabalhos acrescidos de novas problemáticas e 
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possíveis hipóteses sobre este delicado tema sobre as facetas utilizadas para que o 

patrimônio mostre e ao mesmo tempo oculte elementos conexos da mesma sociedade.  
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   Anexo 1: Planta da freguesia de São Lourenço. Fonte: Acervo Superintendência dos Portos e Hidrovias – SPH/Porto Alegre. 


