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APRESENTAÇÃO
A história da imigração dos colonos europeus no Sul do Brasil já
mereceu incontáveis estudos realizados com base em diversas perspectivas. Desde as tradicionais apologias nas quais os colonos, imbuídos do espírito do progresso, tudo fizeram e para tudo serviram de
exemplo, principalmente de trabalho e de civilização, até os estudos
críticos mais recentes que trouxeram à tona os seus limites e os seus
problemas. Uma abordagem recente é a que trata da interação dos
colonos com os antigos habitantes: os nativos, os descendentes de portugueses, os caboclos mestiços e africanos. Sob este ponto de vista, as
colônias não são locais isolados e os colonos fazem parte de uma sociedade mais ampla e complexa que o pequeno mundo dos limites coloniais.
Entre estas novas perspectivas, a abordagem ambiental adotada
neste livro se revela como uma forma original de escrever a História.
O meio ambiente é o ponto de encontro no qual interagem os diversos grupos sociais com múltiplas e distintas concepções culturais a respeito da natureza e da sociedade. A análise, desenvolvida com um
olhar acadêmico e livre dos preconceitos que ainda poluem parte da
bibliografia regional, serve de modelo metodológico para futuras pesquisas neste campo.
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O cenário vislumbrado pelo leitor neste texto é atravessado de
tensões que beiram a tragédia: numa dessas cenas, e que outrora se
ouvia o canto dos pássaros, os estrídulos das arapongas e outras aves da
selva, nas palavras de um observador do início da colonização, agora o
que se ouve são os machados derrubando a floresta. Trágicas são as
fotografias de caçadores posando orgulhosos, perfilados ao lado de seus
cães e dos animais silvestres abatidos e expostos como troféus. É surpreendente observar que estas fotografias são relativamente recentes,
se se levar em conta o tempo histórico, pois retratam pessoas de duas
gerações passadas. Não menos chocante aos olhos de hoje são as árvores imensas fotografadas intencionalmente pelos colonizadores para
mostrar seu domínio sobre a natureza.
O livro do professor Marcos Gerhardt percorre com profundo
conhecimento uma trilha pela antiga floresta da região, observando
minuciosamente os animais e as espécies botânicas; os cursos d’água;
dialoga com cronistas e viajantes que circularam pela região no início
da colonização. Explora habilmente as fotografias do rico acervo do
Museu Antropológico Diretor Pestana. O emprego dessas fontes como
procedimento metodológico conduziu para a produção de uma obra
original na historiografia regional, contribuindo de forma inovadora
para o campo da História Ambiental.
A preocupação com o ambiente não é modismo passageiro na
educação e na historiografia. O texto revela claramente que antes
mesmo de a colonização oficial se iniciar no Norte do Rio Grande do
Sul, os cronistas locais anunciavam de forma profética que em 50 anos
toda a floresta estaria devastada pelos colonos. Esse, porém, seria o
preço do progresso e da civilização, tão desejados por esses mesmos
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profetas. Foram eles meramente coniventes com as políticas públicas
instituídas ou não souberam pensar alternativas diferentes? Cabe a
nossa geração pensar o futuro com base na experiência criticamente
revelada neste livro e no conhecimento que se tem hoje sobre as questões sociais e ambientais
Com certeza, este livro pode auxiliar em muito para a educação
ambiental, oferecendo argumentos para os que se preocupam com
este tema a partir da história da ocupação do território.

Ijuí, abril de 2008.

Paulo Afonso Zarth
Professor de História na Unijuí
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INTRODUÇÃO
Este livro é uma versão revisada da dissertação de mestrado apresentada ao Programa Associado de Pós-Graduação em História das
Universidades Estaduais de Londrina e Maringá, em 2002, com a orientação do Dr. Gilmar Arruda. Neste livro faz-se uma análise do processo de intensas mudanças no ambiente das áreas florestais da região de
Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, nos séculos 19 e 20, envolvendo
caboclos, estancieiros, Estado e imigrantes; outros grupos sociais, como
comerciantes e profissionais liberais, embora presentes, recebem menor atenção pois foram menos numerosos ou significativos para o estudo desse tema. Os caboclos viviam na região muito antes de se iniciar
a colonização; geralmente estavam vinculados às estâncias de criação
de gado, como peões dos estancieiros em extensas áreas de terras onde
predominava o campo; outros viviam da agricultura, da caça, da pesca
e do extrativismo de erva-mate. O Estado, predominantemente o governo do Rio Grande do Sul, participou como promotor e administrador do projeto oficial de colonização, a “Colonia Ijuhy”, introduzindo
europeus e descendentes destes; esteve presente ainda no âmbito local, como Comissão de Terras e administração municipal. Os colonos
constituíram o grupo mais numeroso e recebem nesta pesquisa, por
vezes, a denominação “agricultores”, quando incluídos na mesma ca-
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tegoria dos caboclos. Mais do que as mudanças ambientais, investigase a relação da população da “Colonia Ijuhy” com o ambiente, a floresta, os animais; uma relação marcada por concepções e discursos sobre a natureza.
É uma investigação sobre a colonização da região de Ijuí com a
abordagem da História Ambiental, uma pesquisa que discute a idéia
da natureza como uma fronteira entre o selvagem e o civilizado, entre
o espaço intocado e o cultivado.
A colonização oficial da região iniciou-se em 1890, mas o recorte
no tempo adotado é mais amplo, de 1850 a 1930, para caracterizar o
ambiente antes da sistemática chegada de imigrantes e facilitar a percepção das transformações produzidas com a colonização. O processo
de comercialização e apropriação das terras se completa, na região, em
meados da década de 1920; observa-se, assim, que em menos de três
décadas uma quantidade muito maior da população passou a viver
neste ambiente que foi rapidamente modificado; justifica-se portanto, que a pesquisa não se estenda muito além de 1920.
Investigar este tema significa olhar novamente para fontes que já
foram utilizadas por outros pesquisadores e para documentos ainda pouco
conhecidos, como aqueles que tratam do lugar chamado “Cadeado”;
parte da documentação oficial relativa à colonização está disponível em
Ijuí, no Museu Antropológico Diretor Pestana (MADP), onde se encontram livros de registro da venda de terras, mapas, plantas, correspondências, relatórios e um grande acervo de imagens da época pesquisada; outra parte dos documentos está guardada no Arquivo Público e
no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Também
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acessível em Ijuí está a documentação posterior à criação do município
(1912), como relatórios anuais, Código de Posturas, álbuns comemorativos, uma coleção de exemplares do jornal Correio Serrano e outra do
Die Serra Post. Muitas fontes são transcritas e citadas neste texto, não
como comprovação, mas para envolver o leitor, colocando-o em contato
com os documentos e com o vocabulário da época.
Utiliza-se também a memória do processo de colonização obtida mediante entrevistas e gravações de testemunhos coletados anteriormente, disponíveis no MADP. Além dessa variedade de fontes,
vale destacar a observação do próprio ambiente que preserva uma memória material, vestígios da ação humana visíveis nas visitas feitas,
especialmente ao meio rural dos municípios que integraram a Colônia
e o município de Ijuí.
No primeiro capítulo alguns conceitos e metodologias da História Ambiental são apresentados para discutir a possibilidade de escrever história considerando o ambiente, a natureza, evidenciado perspectivas e posições de diferentes historiadores.
O segundo capítulo contém a argumentação sobre a idéia de
floresta, em uma região de campos e pecuária, como uma fronteira
para os moradores da região e para a população imigrante. O mato era
visto como fornecedor de materiais necessários aos colonos e como um
empecilho; ao mesmo tempo em que os fascinou e viabilizou, também dificultou sua instalação e sua vida.
No capítulo 3 discute-se a relação das pessoas em sociedade com
o ambiente, focalizando o uso da água, o significado dos rios e dos
caminhos. Investiga-se como as características ambientais condiciona-
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ram ou participaram das ações e decisões humanas para a construção
ou instalação de pontes, casas, moinhos, estradas e vilas. Na seqüência, o quarto capítulo trata da relação humana com os animais, argumentando haver, na concepção da época, uma classificação destes em
úteis e nocivos, e o esforço despendido para eliminar os indesejados.
Por último, no capítulo 5, desenvolve-se a idéia de que o progresso da “Colonia Ijuhy” era avaliado pela superação das características naturais, pela substituição do mato por roças, pela civilização ou
humanização da natureza e constatado na existência de casas, vilas,
serrarias, estradas. Um ambiente com solos férteis e outros atributos
naturais que tornavam a Colônia, na percepção da época, um espaço
destinado ao desenvolvimento por meio do trabalho dos colonos.
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1. A HISTÓRIA AMBIENTAL
As reflexões a seguir identificam alguns conceitos, interpretações e concepções em torno da chamada História Ambiental, apresentando posições diferenciadas ou convergentes e possibilidades metodológicas. Inicia-se com o que escreve Manuel González de Molina da
Universidade de Granada:
Apesar de suas origens bastante ambíguas do ponto de vista historiográfico, a História Ecológica tem se convertido em um delineamento teórico novo, alternativo, de como fazer história e abandonado progressivamente seu começo como um mero fator a mais de análise
histórica. Contudo, ainda assim está no seu início e dista muito de
ter unanimidade em torno do que é ou do que deve ser a história
ecológica (1999, p. 18, tradução livre).

Assim, já estão assinalados dois pontos essenciais sobre a História Ambiental; primeiro, definir o quanto ela é nova, em outras palavras, estudar sua origem; outro, que não há unanimidade sobre seu
conceito e métodos. Francisco Carlos Teixeira da Silva, empregando a
expressão história das paisagens, comenta que:
Embora aparente ser uma disciplina nova, (...) a história das paisagens
é um campo antigo – mais antigo ao menos do que a história social ou
a história demográfica – com uma tradição assentada em trabalhos de
fôlego. Mesmo antes da maré montante das preocupações ecológicas,
de sua politização e idealização, estudiosos alemães, franceses e ingle-
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ses – desde o início do século e, especialmente, na década de 1930 –
produziram obras que delimitaram, entre a geografia humana ou histórica e a história agrária, um novo campo (1997, p. 203).

Para Donald Worster, “A idéia de uma História Ambiental começou a surgir na década de 1970, à medida que se sucediam conferências sobre a crise global e cresciam os movimentos ambientalistas
entre os cidadãos de vários países” (1991, p. 199), mas localiza nos
Estados Unidos da América e na França as raízes da discussão. Manuel
González de Molina reforça essa idéia ao afirmar que:
As preocupações ambientais levadas para a história surgiram com força
no começo da década de setenta, quando nos meios científicos internacionais começou a perceber-se a gravidade da degradação e surgiram os
primeiros movimentos ecologistas (1999, p. 27, tradução livre).

Nos Estados Unidos o ensaio de Roderick Nash, The state of
environmental history, um dos primeiros trabalhos na área, propôs encarar a paisagem como um documento histórico. Da mesma forma, outros historiadores norte-americanos antecederam ou marcaram o debate: Samuel P. Hays, Frederick Jackson Turner, Walter Prescott Webb,
James Malin, para citar alguns.
Dentre os franceses ligados à Escola dos Annales, Braudel é freqüentemente citado, em especial por seu livro La Méditerranée et le monde
méditerranée à l’aépoque de Philippe II (1966), no qual, segundo Peter Burke,
A verdadeira matéria do estudo é essa História “do homem em
relação ao seu meio”, uma espécie de geografia histórica, ou, como
Braudel preferia denominar, uma “geo-história”. A geo-história é o
objeto da primeira parte do Mediterrâneo, para a qual devota quase
trezentas páginas, descrevendo montanhas e planícies, litorais e
ilhas, climas, rotas terrestres e marítimas (1991, p. 49).
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Idêntico cuidado de incluir o ambiente na História pode ser
visto em outro livro de Braudel: Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII. A atenção que o tema recebeu da Escola dos
Annales também pode ser avaliada pela publicação, em 1974, de uma
edição especial da Revista Annales voltada para ambiente e História.
Sobre o conceito, Donald Worster escreve que “...a História
Ambiental rejeita a premissa convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que os humanos são
uma espécie distinta e ‘super-natural’, de que as conseqüências ecológicas dos seus efeitos passados podem ser ignoradas” (1991, p. 199). E
adiante acrescenta: “...a História Ambiental trata do papel e do lugar
da natureza na vida humana.” (p. 201). Elenca ainda três níveis ou
conjuntos de questões
que ela procura responder (...). O primeiro trata do entendimento
da natureza propriamente dita, tal como se organizou e funcionou
no passado (...). O segundo nível da história ambiental introduz o
domínio sócio-econômico na medida em que este interage com o
ambiente. (...) Por fim, formando um terceiro nível de análise para o
historiador, vem aquele tipo de interação mais intangível e exclusivamente humano, puramente mental ou intelectual, no qual percepções, valores éticos, leis, mitos e outras estruturas de significação se tornam parte do diálogo de um indivíduo ou de um grupo
com a natureza (p. 201-202).

Sobre o terceiro nível Worster argumenta também que “a história ambiental deve incluir no seu programa o estudo de aspectos de
estética e ética, mito e folclore, literatura e paisagismo, ciência e religião – deve ir a toda parte onde a mente humana esteve às voltas com
o significado da natureza” (p. 210). Manuel González de Molina, por
sua vez, defende que:

23

24

MARCOS GERHARDT

...a história ecológica não é uma nova especialidade de nossa historiografia que possa incorporar às tradicionais, à história econômica,
agrária, das mentalidades, dos movimentos sociais, etc... Não deve
ser entendida como uma das “migalhas” em que se tem desfeito a
história nestes tempos de pós-modernidade. Não deveria ser também um campo específico de conhecimento dominado pelas ciências naturais que deseja entendê-lo todo do prisma ambiental e que
consequentemente, fica reservado para os praticantes dessas disciplinas. (...) O que pretende o pensamento ecologista e, por fim, a
História Ecológica é rechaçar e superar a divisão e o enfrentamento
entre sociedade e natureza (1999, p. 29).

Warren Dean, ao escrever sobre a Mata Atlântica brasileira, comentou que “Esta História da Mata Atlântica não é uma História natural; ou seja, não é uma explicação das criaturas da floresta e das
relações que estas mantêm entre si. É, antes, um estudo da relação
entre a floresta e o homem” (1996, p. 28). E complementa:
A história da destruição das florestas da América do Sul, contudo, é
um caso até certo ponto acessível a nossa curiosidade. A história
chegou tarde a praticamente todos os outros encontros entre o homem e a vida selvagem. Quando Colombo fez a primeira vistoria da
costa antilhana, mais de dez mil anos de ocupação humana já a
haviam transformado de maneira incomensurável até para os mais
dedicados esforços arqueológicos. Apesar disso, de todos os continentes tropicais, a América do Sul foi o último a ser invadido pelo
homem (...). Por isso, os europeus em seu Novo Mundo encontraram uma natureza mais pura que a de outros pontos dos trópicos e,
assim, uma parte muito maior do processo de degradação ocorreu
em uma era de registros escritos (p. 23).

No mesmo caminho, o próprio título de um livro de Keith
Thomas sobre a Inglaterra moderna esclarece seu entendimento: O
homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos
animais (1500-1800), ou seja, trata da relação entre os humanos e outras espécies animais e vegetais.
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De forma ainda mais abrangente, José Augusto Drummond trabalha com o conceito de ciência socioambiental e assevera que “qualquer abordagem integrada dos temas ambientais (...) requer travessias
expressas dos limites vigentes entre as disciplinas” (2000, p. 12, grifos no
original). Defende, assim, a aproximação entre as ciências na pesquisa
reforçando que “...o objetivo principal dessa colaboração entre cientistas e ciências sociais e naturais, para os cientistas sociais, é entender
como funcionam (ou funcionariam) as ecologias regionais sem a interferência
humana” (p. 32, grifos no original).
Tal como Drummond, também Manuel González de Molina
afirma que “...a História Ecológica deve ser antes de tudo um campo
de onde confluam as ciências naturais e as ciências sociais com uma
vocação interdisciplinar. O historiador deve familiarizar-se com as teorias, as categorias e os métodos de ambas ciências (...)” (1999, p. 39,
tradução livre).
Esta argumentação abre caminho para trazer a tona outros conceitos utilizados na História Ambiental: Natureza é definida por Jozimar
Paes de Almeida como “... a essência constituídora e relacional de todos
os elementos animados e inanimados, que transitoriamente podem vir a
sofrer alterações efêmeras ou permanentes provocadas por ela mesma, ou
através do homem e de suas ações. (...) ...ela [a natureza] existia antes do
surgimento dos homens e continuará existindo enquanto durar o universo” (1996, p. 33). Com outro enfoque, Worster afirma que “...a natureza
é também uma criação de nossas mentes, e por mais que nos esforcemos
para ver o que ela é objetivamente em si mesma, por si mesma e para si
mesma, em grande medida caímos presos nas grades de nossa própria
consciência e nas nossas redes de significados” (1991, p. 210).

26

MARCOS GERHARDT

Crise ecológica é um conceito empregado por autores já citados
e por Manuel González de Molina, que se refere a problemas ambientais como o efeito estufa, a chuva ácida, a diminuição da camada de
ozônio, e explicita: “Estas e outras mais constituem as manifestações
mais inquietantes do que chamamos Crise Ecológica, que ameaça acabar, quando menos, com nosso modo atual de vida” (1999, p. 17, tradução livre). Também Jozimar Paes de Almeida, no início do livro
Errante no campo da razão, escreve que “Este trabalho visa apresentar
uma reflexão sobre as relações da História enquanto conhecimento e a
crise ambiental, problemática complexa que ocorre na sociedade contemporânea abrangendo o planeta como um todo” (1996, p. 7). Apoiado em Vicent Labeyrie, Almeida amplia o conceito afirmando que
“A crise ecológica faz parte de uma crise mundial, complexa e multidimensional, fundamentada não só nos aspectos de representação social e política, mas também visceralmente enraizada nas formas pelas
quais a sociedade estrutura a sua produção e a sua reprodução” (p. 19).
O conceito de crise ambiental certamente não poderá ser empregado
em pesquisas sobre períodos anteriores a sua formulação; como um
conceito contemporâneo, está presente na motivação dos historiadores que, a partir de um problema de sua época, estudam sociedades
do passado, lançando perguntas e formulando explicações.
Em parte contraposta ao conceito de crise ambiental está a argumentação de Drummond: “Uma das primeiras pré-noções que os cientistas sociais precisam jogar fora, (...), é a do ‘equilíbrio ecológico’ ”
(2000, p. 32), isso porque “...a cultura humana é excessivamente recente em termos da história do planeta terra (...). O chamado ‘equilíbrio
ecológico’ tem muito pouco de equilíbrio, pois a biosfera tem sofrido
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transformações radicais e moderadas, há éons, independente de artefatos humanos...” (p. 33). Também porque “...a cultura humana prospera
exatamente a partir de desequilíbrios que ela provoca nos ecossistemas” (p.
33), ou “Os sistemas agrícolas são sempre ecossistemas artificiais, desequilibrados, carentes de ajuda humana” (p. 34). E insiste ao assegurar
que “A cultura humana é, pois, aliada histórica dos ecossistemas em desequilíbrio” (p. 36). Donald Worster também argumenta que “...o historiador
ecológico acaba preferindo dizer que os homens provocam ‘mudanças’
no ambiente – pois ‘mudanças’ é um termo neutro e incontroverso – e
não ‘danos’, um conceito muito mais problemático” (1991, p. 205).
Outro conceito, a entropia, aparece nos estudos da História
Ambiental ligado à termodinâmica e é abordado por Manuel González de Molina; ao escrever sobre a superação da racionalidade científico-técnica, afirma que “...foi a Segunda Lei da termodinâmica a que
desfez definitivamente esta idéia predeterminada. A entropia supõe a
coexistência de ordem e desordem no real e a impossibilidade da reversibilidade da dinâmica mecanicista” (1999, p. 22, tradução livre).
E prossegue explicando mais sobre
a Segunda Lei da Termodinâmica ou Lei da Entropia, formulada em
1868 pelo físico alemão Rudolf Clausius. Esta diz que cada vez que a
energia (...) se transforma de um estado para outro (...) tem que pagar
um certo preço, uma diminuição da energia disponível para realizar no
futuro um novo processo de transformação. A energia gasta não desaparece, como é sabido, se dissipa, isto é, passa para um estado onde é
impossível sua reutilização (1999, p. 25, tradução livre).

Trata-se pois, de uma degradação energética ligada à intensidade e à velocidade da utilização dos bens naturais, que aumentou muito na forma capitalista de produção. Produzir em larga escala e rapida-
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mente, como se faz no capitalismo, significa acelerar o processo de
degradação energética. Daí a preocupação de ecologistas, autoridades,
historiadores e outros profissionais, pois, considerando a entropia,
mesmo os bens naturais tidos como renováveis, não o são totalmente.
Considerar a superação da racionalidade científico-técnica é outra
necessidade para quem se dedica à História Ambiental. Esta racionalidade defende a existência de leis reguladoras do funcionamento do
mundo natural; neste paradigma – nascido com a revolução científica
do século 16 e estendido às Ciências Sociais nos séculos 18 e 19 –
predominam a regularidade, a ordem e a estabilidade, a busca de causas, a observação e a medição com rigor. Boaventura de Sousa Santos
escreve, entre outros temas, sobre a crise deste paradigma afirmando
que “...a identificação dos limites, das insuficiências estruturais do
paradigma científico moderno é o resultado do grande avanço no conhecimento que propiciou. O aprofundamento do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos pilares em que se funda” (1987, p. 24).
Santos aponta ainda para a emergência de outro paradigma –
denominado por alguns de pós-moderno – e destaca:
A distinção dicotômica entre ciências naturais e ciências sociais deixou de ter sentido e utilidade. (...) No paradigma emergente o conhecimento é total (...) Mas sendo total, é também local. (...) A
fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim temática. Os temas são galerias por onde os conhecimentos progridem ao encontro
uns dos outros. (...) A explicação científica dos fenômenos é a autojustificação da ciência enquanto fenômeno central de nossa contemporaneidade. (...) No paradigma emergente, o caráter autobiográfico e auto-referenciável da ciência é plenamente assumido. (...)
...o salto mais importante é o que é dado do conhecimento científico
para o conhecimento do senso comum. (...) ...o desenvolvimento
tecnólogico deve traduzir-se em sabedoria de vida (p. 37-57).
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Acrescente-se o que escreveu Karl Lowith (1991) argumentando que somos portadores de uma visão escatológica de História, com
base na tradição clássica greco-romana e no cristianismo. Buscamos
um sentido para a História, um fim derradeiro, uma similaridade com
os fenômenos naturais, um sentido obrigatório. Associadas a estas estão as concepções de progresso, de dominação da natureza pelo homem por meio da ciência e do trabalho, de oposição. Pode-se considerar, portanto, a coexistência de ordem e desordem, o acaso, o inédito,
a negação da neutralidade da ciência, a indeterminação, a aproximação entre ciência e senso comum, a vinculação do homem à natureza,
a impossibilidade de definir um sentido para a História.
Por fim, vejamos como Manuel González de Molina caracteriza
diferentes “correntes” da História Ambiental:
Em primeiro lugar, aqueles historiadores que concebem a história
ecológica como uma “história dos recursos naturais”, que tratam de
analisar essencialmente a evolução da natureza e como o homem tem
respondido aos caminhos por ela traçados (1999, p. 33, tradução livre).

Uma visão pela qual a sociedade serve-se da natureza para atender as suas necessidades. Em segundo lugar,
...estariam aqueles historiadores partidários de uma nova História
Ambiental, cujo objetivo seria entender o contexto do meio ambiente
no qual desenvolveu-se a atividade humana, insistindo no condicionamento da natureza como lugar dos acontecimentos das sociedades
e de sua dinâmica concreta (Molina, 1999, p. 34, tradução livre).

Este grupo acentua a importância da natureza, caracterizando esta
como definidora das ações humanas. É o ambiente – o volume de alimento
ou energia disponível – determinando a direção que toma a sociedade.
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Um terceiro grupo de historiadores entende que a História
Ambiental se produz
...mediante uma reconstrução das conseqüências não desejadas e
sem intencionalidade (...) da ação humana com respeito aos sistemas naturais. Esta corrente parte, portanto, da preocupação da atual
crise ecológica. (...) deve ser também a história da racionalidade
ecológica em sentido amplo de cada sociedade humana, tanto do
ponto de vista de seus modelos produtivos como de suas idéias de
natureza e do impacto que sobre ela tiveram as mudanças fisicobiológicas (Molina, 1999, p. 38-39, tradução livre).

Este grupo defende que a História se ocupe de investigar e
explicar o passado das sociedades, mas considerando a relação com o
ambiente, acreditando que sociedade e natureza são inseparáveis. De
um lado, o ambiente apresenta limites e possibilidades ao desenvolvimento humano; de outro, as pessoas produzem alterações no ambiente do qual também fazem parte; esse terceiro grupo de historiadores
parece equilibrar adequadamente as possibilidades dessa História ligada à natureza.
Assim, pode-se ver o ambiente como um tema para a História –
e também para a Antropologia, Geografia, Ecologia, Biologia – e não
como outra categoria de uma classificação de campos da História. Acredita-se na viabilidade de escrever História considerando o ambiente;
isso porque somos parte da natureza – nossa vida está vinculada ao
ambiente – e também porque assim torna-se mais completa a explicação ou interpretação da complexa experiência humana de viver em
sociedade. Defende-se, dessa forma, uma posição diferente daquela
sustentada por alguns grupos ecologistas, que desejam excluir os humanos de alguns espaços, criando reservas exclusivas para outros ani-
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mais e plantas (Diegues, 2002), mas cujo discurso não passa da dicotomia entre destruição e preservação. É uma posição diferente também
da prática comum no Ocidente, pelo menos nos últimos cinco séculos,
de ver a natureza como fornecedora de recursos para um questionável
desenvolvimento econômico almejado pelos humanos. Entende-se que
a manutenção e a reprodução da vida de animais e plantas e mesmo
das pessoas, gera inevitáveis mudanças no ambiente e uma degradação energética irreversível – a entropia. Assim, estudar o ambiente
como um tema para a História permite, além de conservar a memória
das mudanças na paisagem, formular explicações sobre a vida humana
no passado, relacionadas com a natureza, sem abandonar aspectos econômicos, políticos e culturais.
Nos Estados Unidos, além de diversos estudos sobre o tema,
existe a American Society for Environmental History que edita a revista
Environmental History, publicando inclusive artigos sobre o Brasil, como
o de Robert W. Wilcox, que investigou as mudanças ambientais nos
campos do Estado do Mato Grosso (jul. 1999). No Brasil há algumas
pesquisas publicadas na forma de livros – e textos em revistas, em
anais de eventos científicos e trabalhos em andamento – identificadas
como História Ambiental, que são as mais conhecidas ou utilizadas: A
ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira, do
norte-americano Warren Dean, publicado em 1996, que se tornou uma
referência no estudo da história das florestas no Brasil e, também do
mesmo autor, A luta pela borracha no Brasil: um estudo de história ecológica, publicado no Brasil em 1989; Devastação e preservação ambiental:
os parques nacionais do Estado do Rio de Janeiro, de José Augusto Drummond, de 1997, ligado à Antropologia e à ciência política; Errante no
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campo da razão: o inédito na História – contribuição para um estudo de
história e ecologia, de Jozimar Paes de Almeida, em 1996 e, mais recentemente, Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental
no Brasil escravista, de José Augusto Pádua, publicado em 2002. Outras pesquisas divulgadas em livros, embora não denominadas de História Ambiental, investigaram a relação humana com a natureza. É o
caso de Cidades e Sertões: entre a história e a memória, de Gilmar Arruda,
publicado em 2000. Em livros conhecidos há algumas décadas, como
Monções (1945), Caminhos e Fronteiras (1957) e O Extremo Oeste (1986,
publicação póstuma), Sérgio Buarque de Holanda incluiu a relação
humana com o ambiente e seus estudos são, atualmente, utilizados
pelos historiadores que pesquisam o tema.
Outros conceitos e autores merecem referência no texto, mas
acredita-se que, minimamente, o atual debate sobre a História Ambiental está posto e muito avançará. Ao transcrever e confrontar fragmentos de textos de vários pesquisadores, fica evidente que alguns
aspectos – como a necessidade de transpor as fronteiras de cada ciência – são razoavelmente aceitos pelos historiadores envolvidos com a
História Ambiental. Outras questões, porém – como o uso do conceito
de crise ecológica – requerem um debate, não com o objetivo de buscar unanimidade, mas para clarear as diversas interpretações. Enfim,
que a História Ambiental é também resultado de seu tempo, das preocupações contemporâneas com a sociedade, a preservação e a restauração do ambiente.
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2. A NATUREZA COMO FRONTEIRA:
O Mato
A região pesquisada esteve marcada pela dualidade campo/floresta, embora existam outros ambientes igualmente importantes como
os banhados. Uma vez que os campos eram preferidos para a pecuária,
as áreas de mato ganharam maior importância econômica com a imigração, a partir do final do século 19. Viver junto ao mato, fronteira
entre o civilizado e o selvagem, significou para os colonos a modificação de um ambiente associado a possibilidades, ameaças e fascínios.
No recorte de tempo proposto nesta pesquisa, de 1850 até 1930,
inclui-se um período anterior ao início oficial da colonização desse espaço
no planalto do Rio Grande do Sul. Isso se justifica porque a região em torno
do lugar que depois se transformou na “Colonia Ijuhy”, já era conhecida e
parcialmente habitada muito antes da chegada dos colonizadores de origem européia, processo que tem seu máximo, nesta Colônia, entre 1890 e
1920; nos nomes de alguns lugares optou-se por manter a grafia da época,
anteriores às mudanças ortográficas de 1942. Na região havia núcleos urbanos pouco distantes uns dos outros: a oeste, a vila de Santo Ângelo e ruínas
de outros povoados que integraram os Sete Povos das Missões, como São
Miguel Arcanjo e São João Batista, os mais próximos; a nordeste, a vila de
Palmeira, e no sudeste, a cidade de Cruz Alta (ver Figuras 1, 2 e 3).
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Estas vilas ou cidades, em meados do século 19, localizavam-se
em áreas de campo, ou seja, vegetação de pastagens naturais – campos
com gramíneas – adequadas à pecuária (ver Figura 5), confirmando a
existência de uma dualidade entre campos e florestas estudada por
Bernardes (1997), que pode ser deduzida a partir de vários documentos: o francês Auguste de Saint-Hilaire, viajando pela Província em
1820/21, visitou os Sete Povos das Missões, inclusive São João Batista,
aproximou-se da região em estudo e escreveu:
Santo Ângelo, 22 de março, 4 léguas. – Tendo sido avisado que
minha carroça teria dificuldade em vir até aqui, deixei-a em S. João
e pus-me a caminho acompanhado somente por Joaquim Neves,
um pequeno índio, e de um jovem guia que me foi dado pelo
administrador de S. João.
A região por mim percorrida para vir até aqui é montanhosa e florestal. (...). As pastagens são de má qualidade, a erva muito crescida e
muito dura; as matas são densas e cheias de bambus. (...) Atravessamos dois rios volumosos, o Juimirim (rio dos Sapos) e o Juicuaçú,
ambos guarnecidos de matas (1974, p. 155).

De Cruz Alta, vila desde 1834 e município a partir de 1879,
temos o “Relatório da Câmara Municipal de Cruz Alta informando
sobre terras devolutas”, no qual encontra-se que:
Existe neste primeiro distrito uma mata quase toda devoluta acompanhando o rio Juhy pequeno e da Conceição desde o fundo da
fazendo do Cadeado até unir-se com a serra do Juhy Grande; cuja
mata terá dez léguas de comprimento com três a cinco de largo,
distanciando desta vila quatro a seis léguas. Existe mais neste mesmo distrito outra mata desde a Fazenda Dois Irmãos acompanhando o Jacuhy até a confluência deste rio com o Gahy, com oito a dez
léguas de comprimento e duas a três de largo. Existem muitas posses cultivadas nestas matas; e o mais tudo devoluto. Existe entre o
1o, 5o e 6o Distritos a mata intitulada a serra dos Juhys que se calcula
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ter mais ou menos cinqüenta léguas em circunferência, unindo com
a primeira mata nomeada, e é toda arrodiada de campos, correndo
pelo meio do rio Juhy Grande e seus afluentes; (...) São estas as
informações... Paço da Câmara Municipal da Vila de Espírito Santo
de Cruz Alta, 17 de janeiro de 1850. Ao presidente da Província
(Correspondências das Câmaras Municipais de Cruz Alta, Palmeira
das Missões e Passo Fundo. 1835-1921. Arquivo Histórico do Rio
Grande do Sul).

O relatório transcrito forneceu, ao governo da Província e agora
aos historiadores, informações sobre a existência de terras denominadas devolutas e cobertas de mato, ao mesmo tempo que reconheceu a
existência de “posses cultivadas”, ou seja, a presença de pessoas morando nas terras.
A dualidade campo/floresta também pode ser notada pela necessidade de abertura da Picada da Conceição, possivelmente em 1848,
que diminuiu a distância entre Cruz Alta e Santo Ângelo. Andando
pela trilha na floresta – a cavalo ou a pé – encurtava-se a viagem em
cerca de 60 quilômetros e evitava-se contornar o mato que se estendia
para o sul. Com cerca de 12 quilômetros de extensão, a Picada iniciava-se onde hoje está a localidade de Alto da União e terminava logo
após a travessia do Rio Conceição (ver Figuras 10 e 11); isso é confirmado em parte pelo nome da localidade rural situada no final desse
atalho: Boca da Picada, no atual município de Augusto Pestana (ver
Figura 4); daí o caminho seguia através dos campos da fazenda da
família Aires, desviando capões de mato. A escolha desse lugar para a
abertura da Picada revela o conhecimento da região, pois confrontando as representações nas Figuras 9 e 10, percebe-se que ali a área de
floresta era mais estreita, diminuindo o trabalho para abrir e conservar
a Picada.
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Figura 1 – Os municípios no Rio Grande do Sul em 1849
Início do período pesquisado
Elaborado por Marcos Gerhardt a partir de: Felizardo, Júlia Netto. Evolução administrativa do Rio Grande do Sul: criação dos municípios. Porto
Alegre: Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, sd. 92 p.
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Figura 2 – Os municípios no Rio Grande do Sul em 1890
Ano da criação da “Colonia Ijuhy”
Elaborado por Marcos Gerhardt a partir de:
Felizardo, Júlia Netto. Evolução administrativa do Rio Grande do Sul:
criação dos municípios. Porto Alegre: Instituto Gaúcho de Reforma Agrária,
sd. 92 p.
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Figura 3 – Os municípios no Rio Grande do Sul em 1913
Após a criação do município de Ijuí
Elaborado por Marcos Gerhardt a partir de: Felizardo, Júlia Netto. Evolução administrativa do Rio Grande do Sul: criação dos municípios. Porto
Alegre: Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, sd. 92 p.
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Figura 4 – Municípios vinculados à “região
colonial de Ijuí” 2001
Elaborado por Marcos Gerhardt a partir de
mapa do Laboratório de Geoprocessamento
e Análise Territorial/Unijuí.

39

40

MARCOS GERHARDT

Figura 5 – A vegetação no Rio Grande do Sul
Século 17
Elaborado por Marcos Gerhardt a partir de:
Bernardes, Nilo. Bases geográficas do povoamento do Estado do Rio Grande
do Sul. Ijuí: Ed. Unijuí, 1997, 147 p. (Coleção Ciências Sociais) e
Zarth, Paulo Afonso. História agrária do planalto gaúcho: 1850-1920. Ijuí:
Ed. Unijuí, 1997, 208 p.
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Figura 6 – A região colonial e o município de Ijuí
1924 – considerando a divisão em distritos após a criação do município
Elaborado por Marcos Gerhardt.
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Luis Alves Leite de Oliveira Bello percorreu o interior da Província em 1856 e registrou em seu Diário de uma Excursão Eleitoral:
Setembro – 1o – Saí da Vila de Cruz Alta às 7 horas da manhã acompanhado por oito pessoas das principais, que se despediram de
mim a uma légua de distância da vila. (...). Preferi esta estrada da
Conceição à estrada geral denominada das carretas, ou da Coxilha,
que é muito melhor, mais povoada e mais seca, por três razões:
primeiro porque é a estrada que conduz aos Povos das antigas Missões, que eu desejava ver; em segundo lugar, por ser dez ou doze
léguas mais curta; e, ultimamente, porque me diziam que eu poderia encontrar nela o Dr. Pinheiro, visto ser também a estrada que
conduz à sua Fazenda (...).
Setembro – 2 – Às 7 horas da manhã despedi-me do Major Bandeira
e do Tenente Ataíde e entrei na Picada da Conceição acompanhado
do Sr. Braga. Tem duas léguas esta picada, que seria uma boa estrada, se tivesse a conveniente largura: atualmente só tem um trilho de
10 ou 12 palmos. No fim dela corre o rio Conceição, cujo passo é
muito perigoso e fica de nado com qualquer chuva. A légua e meia
de distância desse passo está a casa do Sr. Aires, cunhado do Dr.
Pinheiro. Almocei ali... (1940, p. 17-28).

Ainda sobre a Picada da Conceição, pode-se observar um mapa
de 1886, elaborado pelo viajante de origem prussiana Maximiliano
Beschoren, que diferenciou as áreas de mato e campo e localizou rios,
vilas, cidades e estradas da Província de São Pedro. Em seus escritos
comentou:
O desfiladeiro meridional da Serra do Ijuí chama-se “Serra da Conceição”, conforme o nome do pequeno rio de mesmo nome, e é
atravessado por uma estrada que é completamente inútil para a
comunicação entre Santo Ângelo e Cruz Alta, uma vez que o rio
Conceição não possui ponte. Viaturas não conseguem passá-lo. Estas devem fazer um grande volta por Santa Tecla (Beschoren, 1889,
p. 152-153).
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Perceber a dualidade campo/floresta também é possível nos escritos do memorialista Evaristo Affonso de Castro, sobre Cruz Alta de
1887, em seu livro Notícia descriptiva da Região Missioneira:
O aspecto geral do município, é ligeiramente accidentado, tapetado
de lindas pastagens e orlado de frondosos capões de matos onde
abunda a caça grossa e miuda, e madeiras de lei, taes como: pinho,
cedro, louro, cabriuva, e muitas outras (1887, v. 1, p. 68).

E prossegue afirmando que a via “...que segue para Santo Angelo pela Picada da Conceição é denominada estrada da Conceição.
Esta estrada só da passagem para escuteiro (sic), devido a falta de
ponte sobre o rio do mesmo nome” (p. 72).
Conforme pesquisas já realizadas sobre a região pelo historiador
Paulo Afonso Zarth (1997), sabe-se que as áreas de campo eram utilizadas por criadores de gado – vacum, ovino e muar em especial. Evaristo de Castro registrou que, em Cruz Alta, “Os ramos de maior exportação do município, são gado de corte que exporta para as charqueadas da Cachoeira, Pelotas e Porto-Alegre, e bestas, que exporta para
as provincias do Paraná e São Paulo” (1887, v. 1, p. 73). As áreas de
mato, embora não desabitadas, despertavam escasso interesse dos estancieiros e administradores, pois não eram adequadas para a atividade predominante na época, a pecuária. Empregando palavras de Argemiro J. Brum, “Numa época em que praticamente só a pecuária
tinha importância, apenas o campo tinha valor. Para a atividade econômica dominante, o mato não tinha serventia, era quase um estorvo”
(1990, p. 13). Para o gado criado no campo, contudo, o mato, mesmo
pequenos capões, servia como abrigo, no comentário de Evaristo Affonso
de Castro:
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O territorio do municipio de Santo Angelo, contem na sua area,
grandes florestas virgens, que cobrem, seguramente, metade do
territorio, inclusive capões de mattos, que se destacam por todo
(sic) a parte, um a par d’outro, de forma que, não existe rincão
alguns (sic) de campo, que não tenha mattos em que se possam
abrigar os gados.
Para se fazer uma idéia exacta das vantagens destes campos, para a
industria a (sic) agricola e pastoril, basta o exemplo de nunca haver
mortandade de gados durante os invernos, por mais rigorosos que
sejam, devido a magresa, conforme quasi todos os annos acontece
em outros lugares, onde se cria no verão e morre de magresa no
inverno (1887, v. 2, p. 201).

Considerando o fim oficial da escravidão, habitava nas áreas de
campo uma população que formava, simplificando, duas classes sociais
distintas: os estancieiros – que exploravam imensas áreas de terras
pela pecuária extensiva – e os caboclos, que trabalhavam como peões
para os estancieiros e moravam em suas terras, ou então viviam da
produção obtida de roças em terras que ocupavam como posseiros, da
extração de bens naturais como a erva-mate e do trabalho assalariado e
temporário. Assim como grande parte dos estancieiros e dos funcionários e administradores da Colônia, das cidades e vilas vizinhas, esses
caboclos, como mestiços, eram descendentes de luso-brasileiros, mas
também de indígenas e de africanos (escravos) e do encontro genético
destes.
O interesse em explorar intensamente as áreas de mato já existia, pelo menos, desde 1850, conforme o Relatório da Câmara Municipal de Cruz Alta informando sobre terras devolutas, já citado; em 1877, as
autoridades de Cruz Alta solicitavam imigrantes para “...instalar-se neste
rico municipio, onde há incultas fertilíssimas terras, nas margens do
Ijuhy e do Conceição” (Telegrama de 17 de maio de 1877, enviado
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pela Câmara de Cruz Alta ao vice-presidente da Província. Arquivo
Histórico do Rio Grande do Sul ). Mesmo assim, foi apenas no final do
século 19 que as terras da bacia do Rio Ijuí começaram a ser ocupadas
por colonos, como parte de um processo migratório desencadeado no
início daquele século; terras cobertas por um prolongamento da Mata
Atlântica brasileira, que tinha cerca de um milhão de quilômetros
quadrados, se considerado o conceito de Mata Atlântica brasileira
empregado por Warren Dean, ou seja, um complexo de tipos de florestas nas quais, com exceção dos pinhais do sul do Brasil, a mata é
composta por uma grande diversidade de espécies de plantas, algumas inexistentes em outros lugares, com árvores de 35 metros de altura ou mais, cuja enorme variedade está dispersa (1996). O mato existente na região onde se localiza Ijuí é denominado pela Botânica de
floresta estacional decidual (Veloso; Rangel Fº; Lima, 1991, p. 28, 77),
classificação adotada pelo Projeto Radam Brasil. Em 1890 o Estado,
especificamente o recente governo republicano do Estado do Rio
Grande do Sul, por intermédio da Delegacia e da Comissão de Terras e
Colonização, fundou e administrou a “Colonia Ijuhy”, que recebeu
imigrantes de vários grupos étnicos – predominantemente alemães, italianos, austríacos, letos e poloneses – parte proveniente diretamente da
Europa e parte migrada das “colônias velhas”, do leste do Estado, onde
eram excedentes. Adquiriam lotes rurais que foram comercializados pelo
governo e por particulares; o viajante e botânico Carl Axel Magnus Lindman, nascido na Suécia, esteve na Colônia e registrou:
Ijuhy. No fim do mez de março de 1893 cheguei á colonia Ijuhy,
situada entre as cidades da Cruz Alta e Santo Angelo das Missões no
planalto do Rio Grande. N’uma extensão de cerca de 170 kilometros tinha atravessado campos abertos e limpos sem interrupção e
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estava a cerca de 30 kilometros ao norte da Cruz Alta quando a
estrada repentinamente entrou n’uma matta alta. Alguns caapões
de grandes dimensões se succediam em pequenas distancias para
logo formarem a matta continua e abundante em cipós, de Ijuhy.
Após outros 30 kilometros de caminho por esta região florestal,
cheguei ao centro da colonia, a séde, construida havia pouco e onde
demorei-me durante duas semanas. Havia sómente dous annos e
meio que Ijuhy tinha recebido seus primeiros colonos (novembro
de 1890). (...) Na colonia havia já grandes roças de milho e em muitos logares derrubadas que ainda se achavam em coivaras para seccar
e depois serem queimadas. A maior parte da matta virgem, porém,
ainda existia em todo o seu grandioso isolamento, apenas atravessada pelas “linhas” ou ruas largas e direitas, há pouco abertas de
accordo com o plano da colonia. O solo destas ruas ainda não estava
completamente limpo, e por isso se achava coberto de tóros e troncos cahidos e seccos (...) (Lindman; Ferri, 1974, p. 198).

A narrativa desse viajante pode ser confrontada com a representação exibida na Figura 9, especialmente a passagem do campo para o
mato, através do caminho indicado na Figura 11; as linhas observadas
por Lindman eram parte de um sistema de orientação empregando
linhas e travessões, adotado em vários projetos de colonização. Na
“Colonia Ijuhy”, na margem esquerda do Rio Ijuí (que corre para
oeste), a partir da linha base, a cada quilômetro seguia uma numeração crescente para oeste – até a linha 14 – e para leste até a linha 12
(ver Figura 7). Na margem direita, a linha base estava no lado oeste da
Colônia – coincidindo com a linha 5 da margem esquerda – e a contagem aumentava apenas para o leste até a linha 33; estas linhas receberam também a denominação norte, ou seja, ao informar linha 15 norte,
sabia-se de sua localização na margem direita. Os travessões cruzavam
as linhas perpendicularmente, em contagem que se iniciava no lado
sul da Colônia, distantes 250 metros entre si, baseados na divisão dos
lotes rurais que tinham, geralmente, 250 x 1.000 metros e área de 25
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hectares, então denominados de “uma colônia”. Era comum, todavia,
informar apenas o número da linha e o endereço indicado poderia ser
qualquer ponto ao longo de uma estrada de vários quilômetros.
Muitas são as evidências da presença de população cabocla também nas áreas de mato, ou seja, no espaço destinado à colonização por
imigrantes, como os registros da década de 1890 que integram o trabalho dos engenheiros encarregados de mapear a “Colonia Ijuhy” e demarcar as linhas e os “lotes rusticos”:
Linha N do lóte no 1 da linha base, da ala O. Partindo do marco no 1 a
rumo de O. verdadeiro medi 300,00 m; notando o seguinte: encosta
até 50,00 m; descida suave ate 210,00 m e ali uma picada de cargueiros, que quase se dirige para N.E. plano ate 300,00 m; de 270,00 m ate
300,00 m existe uma roça abandonada; mandei collocar estacas numeradas de cincoenta em cincoenta metros (Descrição das linhas corridas na medição e demarcação dos lotes colonias na Colonia do Ijuhy,
durante os mezes de outubro e novembro do anno de 1890. MADP
1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 10).

Os registros dos engenheiros seguiam um padrão técnico de redação e descrição, no qual as letras N. O. e N. E. representavam pontos cardeais ou colaterais; a constatação da existência de picadas e roças
no interior do mato é um testemunho da presença de população cabocla vivendo na área que depois recebeu imigrantes com a colonização
oficial. Nos registros da Comissão de Terras e Colonização (Livro de
assentamento inicial de lotes rurais. Comissão de Terras e Colonização
de Ijuhy, 1891-1920. MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização,
pasta 9) encontram-se repetidas anotações de venda ou de legalização
de terras para pessoas com sobrenomes portugueses (Pinto, Cruz,
Moura, Silva, Santos), algumas seguidas das observações “Posse” ou
“Posse legitimada – tem título”. Indícios da presença de caboclos po-
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dem ser encontradas inclusive nos documentos escritos pelos próprios
colonizadores, em frases assim: “...as estradas foram planejadas por
ordem do governo, sendo então um grande alívio porque tinham somente picadas feitas pelos homens trabalhando na medição e também
pelos nativos” (1824-1924: Registro da festa, 1996, p. 13).
A diferenciação entre campo e floresta estava, em parte, vinculada
ao tipo de solo predominante: geralmente as terras de mato eram escuras,
avermelhadas, enquanto o campo tinha solo mais arenoso e claro. A formação e manutenção da floresta, contudo, dependiam também de muitas outras condições além do solo, ou seja, a temperatura, a presença ou
não de gado e de outras populações e principalmente a profundidade e a
umidade do solo, assegurada na região em estudo pela grande quantidade de rios, arroios e lajeados; a Figura 9 permite observar alguns prolongamentos de mato, no lado noroeste da Colônia Cadeado, que coincidiam com o percurso de lajeados. Essas características distintas do solo, observáveis ainda hoje, foram comentadas por Lindman em 1893:
A riqueza do terreno é, pelo que pude examinar, a mesma que nos
campos, o conhecido barro fino e homogeneo côr de tijollo em virtude da sua riqueza em oxydo de ferro. Esta terra vermelha está á flor
do chão não só nas estradas construidas há pouco como em muitos
outros logares na propria matta, e o conteúdo de humus no solo das
florestas é por isso diminuto em muitos logares e até imperceptível
(Lindman; Ferri, 1974, p. 200).

Também Francisco de Assis Pereira de Noronha, avaliando o
livro de Evaristo Affonso de Castro, assim se expressa:
Toda a parte norte da região margenado o [rio] Uruguay (...) é composta de uma argila proveniente da desaggregação de rochas feldspathicas predominando n’ellas o elemento silico-aluminoso e fortemente
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coloridas pelo peroxydo de ferro, na sua variedade – hematite rubra,
– o que dá á terra uma côr de sangue bem pronunciada. A zona que
abrango (sic) esta terra e igual ás terras do oeste da província de S.
Paulo (...), inquestionavelmente as mais ferteis d’aquela provincia. É
esta justamente a zona mais oppulenta d’esta região, e de toda provincia, e onde se encontrarão as suas mais soberbas mattas.
D’esta orla do Uruguay destacão-se grandes prolongamentos a que
dão aqui o nome de pontões, nos municipios do Passo Fundo, Vaccaria, Santo Angelo e Palmeira (Castro, 1887, v. 1, p. XIX – XX).

E ainda pelo próprio Evaristo de Castro, que escreveu:
O municipio de Santo Angelo, é em sua maior parte, constituido de
um terreno sedementario, ou de transição, rezultado da decomposição de rochas feldspathicas, ou greis vermelho, segundo parece, o que
prova o predominio de argila, muito subcarregada (sic) de sexquioxido de ferro, que lhe imprime a cor avermelhada, porem com a auzencia absoluta d’areia.
Começa aparecer terra arenosa, somente de Monte Alvão a Palmeira
e ao nascente e sul de Santa Tecla em diante (1887, v. 2, p. 199-200).

Pelo exposto, fica evidente que havia uma dualidade marcada
pelo tipo de vegetação predominante; de um lado “O gado e o campo
nativo forma o cerne da economia rio-grandense por longo tempo e
foi na imensidão das pastagens nativas que se delimitaram as grandes
propriedades pastoris, povoadas com muito gado e pouca gente (...)”
(Zarth, 1997, p. 22); de outro, as terras cobertas de mato, antes pouco
valorizadas e, depois da imigração, vinculadas à produção agrícola e à
pequena propriedade, como se verá adiante.
O geógrafo Friedrich Ratzel, citado por Benedikt Zientara, ressaltou que “A fronteira é constituída pelos inumeráveis pontos sobre os
quais um movimento orgânico é obrigado a parar” (1989, v. 14, p. 306),
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ou seja, a fronteira é um lugar até onde se pode avançar, pois adiante
não há mais condições para prosseguir, pelo menos naquele momento.
Ratzel elaborou suas idéias no contexto da formação do Estado nacional
alemão, auxiliando na legitimação de seu expansionismo. O principal
trabalho denomina-se Antropogeografia: fundamentos da aplicação da Geografia à História, publicado em 1882, na qual funda a “geografia humana” como uma ciência natural. Simplificando as formulações de Ratzel,
outros autores criaram a “doutrina do determinismo geográfico”. Em
oposição estão as idéias do “possibilismo” do francês Paul Vidal de La
Blache (Moraes, 1997, p. 52-83). Fronteira, para Ratzel, entretanto, é
um conceito muito mais amplo que o de divisa entre países ou de uma
linha demarcatória fixa. Assim, a natureza – a floresta – da região de Ijuí
pode ser entendida como uma fronteira, uma faixa de fronteira até
onde, naquela época, a sociedade ligada ao campo e à pecuária desejava
ou podia chegar; uma fronteira natural, e também uma construção humana, parcialmente habitada pelos caboclos, a partir de onde os colonos
imigrantes foram instalados pelo Estado.
Natureza como fronteira também do ponto de vista da Biologia,
ou seja, muitas espécies de plantas e de animais só encontravam ambiente adequado no mato. Assim como o gado vacum e muar dos campos, possivelmente não adentravam a floresta além de alguns metros,
em busca de abrigo, muitos animais do mato não tinham no campo
um ambiente favorável, tanto pela escassez de alimento quanto por se
sentirem desprotegidos dos predadores. Do mesmo modo que a escassa luminosidade do interior do mato dificultava o desenvolvimento
das plantas gramíneas, abundantes nos campos, outras plantas, inclusive árvores que necessitavam de solo com grande quantidade de húmus e umidade, não se alastravam para o campo.
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Lindman reforça a idéia da floresta como fronteira, ao menos
para os colonos, ao explicitar:
No Rio Grande do Sul existe ainda matta intacta e primitiva, verdadeira matta virgem. Sabe-se, por exemplo, que nas colonias alemãs
e italianas ainda há florestas no mesmo estado em que foram entregues pelos agrimensores do governo, que foram as primeiras pessoas civilisadas que entraram com os seus auxiliares nestas mattas
incognitas e cheias de animaes bravios, para as medir e dividir em
lotes ou propriedades, abrindo nellas as primeiras “picadas” ou linhas divisorias. Muitos destes lotes florestaes demarcados ainda
não estão occupados, e outros ha em que o proprietario pode designar mattas em que elle, o primeiro dono, nunca entrou com o seu
machado, e onde talvez nunca pisasse pé humano (Lindman; Ferri,
1974, p. 180).

Para este viajante e para muitas outras pessoas de seu tempo, o
mato era incógnito, desconhecido e intocado, lugar de animais bravios
e não de humanos “civilizados”; do mesmo modo o padre Antoni Cuber o descreveu:
Nas margens do rio Ijuí, afluente do Uruguai, estendem-se magníficas florestas, cujas espessas matarias, até há pouco tempo, só eram
conhecidas pelos animais selvagens e pelos bugres (...).
No interior da mata virgem, no meio de cobras e outros animais
selvagens, sem espôsa e filhos, isolados de tôdas as criaturas humanas, deveriam aqueles lituanos (...) ali permanecer inapelavelmente
(1975, p. 13).

Retomando o conceito de Ratzel, salienta-se a idéia de mobilidade da fronteira, ou seja, que esta modifica-se com a passagem do tempo, o que também é válido para a “Colonia Ijuhy”, onde o ambiente foi
transformado pelo trabalho humano e o mato removido cedeu lugar às
plantações, às casas, às vilas, à população. Como escreveu-se em 1924:
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No fim da segunda década o retrato da colônia é bem mais agradável. Ao longo das ruas já não há mais a mata selvagem. Bonitas
residências de colonos, rodeadas de laranjais em flor, pessegueiros
e ameixeiras mostram claramente o progresso. Em verdes campos
pastam vacas gordas, cavalos e terneiros (1824-1924: Registro da
festa, 1996, p. 22-23).

Entender a natureza como uma fronteira também é possível
na definição de alguns limites administrativos do município, algumas divisas, que coincidiam com a orla de mato, ou seja, a floresta
era utilizada como referência (ver Figuras 6 e 9) para fixar os limites; era o caso de parte da divisa do primeiro distrito com Santo
Ângelo e Cruz Alta e também da divisa do segundo distrito com
Cruz Alta:
...já está verificando o inconveniente da divisa com o municipio de
Santo Angelo em grande parte ser a sombra do matto, o que já tem
occasionado diversas duvidas entre os moradores nesta zona, e a não
ser tomadas medidas immediatas, essas duvidas augmentarão de
futuro (Relatório Municipal de 1920. MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí. Pasta 12).
Divisa do municipio. As nossas divisas com o municipio de Palmeira, são claras; da mesma forma com o de Santo Angelo, depois de
demarcadas pelas proximidades da estação “Rio Branco” e logar
denominado “Vallinhos”, hoje acham-se regularizadas; com o municipio de Cruz Alta, na divisa do segundo districto (Cadeado),
lugar denominado “Boa Vista”, é, porém necessaria uma modificação, pois entre os moradores dos dois municipios mais de uma
duvida tem chegado ao conhecimento desta Intendencia, de difficil solução.
Ora, havendo duvidas e embaraços sobre divisas, os moradores daquelle lugar não saberão a que municipio pertencem. Espero, entretanto encontrar boa vontade na administração daquelle municipio,
para obter o (sic) solução satisfatória dos limites (Relatório Municipal
de 1929. MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí. Pasta 15).
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Da mesma forma, na Planta do Município de Ijuí (Boleman, 1932)
a representação da divisa entre os municípios de Ijuí e Cruz Alta, no
segundo distrito, coincide exatamente com o traço que representa a
orla de mato; essa planta possivelmente foi elaborada a partir de mapas anteriores e informações sobre a colonização, ilustrando assim a
fronteira entre o campo e a floresta existente em período anterior,
antes de ser parcialmente removida, e confirmando a opção dos agrimensores e da Comissão de Terras e Colonização por usar a orla do
mato como referência.
A definição do espaço recortado para este estudo, todavia, segue também outros critérios além da dualidade campo/floresta. Um
mapa da “Colonia Ijuhy” (1901, MADP, IJ 19) reproduziu a demarcação dos lotes rurais da colonização inicial; a Planta do Município de Ijuí
(Boleman, 1932), datada de 1932, identificou o munícipio de Ijuí,
fundado em 1912. A diferença essencial entre estes dois mapas está na
área representada; no segundo as terras a sudoeste do Rio Conceição
até o Rio Ijuizinho estão incluídas; deduz-se que, à colônia inicialmente demarcada, tenham sido incorporadas novas terras para colonização. Em 1912 foram criados três distritos (ver Figura 6): o primeiro,
na colônia inicial, em torno da “Villa Ijuhy”, denominação adotada,
mesmo depois da emancipação, para designar a sede do município; o
segundo, conhecido como “Serra do Cadeado”, atual município de
Augusto Pestana, aqui identificado como Colônia Cadeado, e o terceiro distrito, também conhecido por Faxinal, a nordeste do primeiro,
que corresponde aos atuais municípios de Ajuricaba e Nova Ramada
(ver Figura 4). Em 1925 foi criado um quarto distrito, a leste do primeiro, que corresponde grosseiramente ao atual município de Boza-
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no. Assim, há cinco municípios derivados ou vinculados à “Colonia
Ijuhy” e ao municipio de Ijuí, alguns parcialmente, representados na
Figura 4: Augusto Pestana (emancipado em 1965), Ajuricaba (1965),
Coronel Barros (1992), Nova Ramada (1995) e Bozano (1996). É, portando, o recorte existente nas primeiras décadas do século 20, especialmente após a emancipação de Ijuí, o escolhido para definir a região
pesquisada. Um recorte espacial que se denomina genérica e didaticamente de “Colonia Ijuhy”, embora, a rigor, seja um espaço maior.
Trata-se da “região colonial do Ijuhy”, como encontrado no relatório
de 1910 da Comissão de Terras e Colonização:
A área medida na região colonial do Ijuhy é de 138.933 hectares, dos
quaes 91.403 colonisados e 47.530 por colonisar.
Essa região abrange, além da colonia, os nucleos “Cadeado” e “Fachinal”, e terras particulares colonisadas na Picada Conceição, no
Rincão de Nossa Senhora e posses legitimadas limitrophes desta
colonia e dos nucleos “Cadeado” e “Fachinal” (Relatório de 1910:
Comissão do Ijuhy. MADP AI 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 2).

Empregando outros termos: a área pesquisada, reunida no limite político-administrativo do município de Ijuí em 1912, é composta
de: 1) A “Colonia Ijuhy”, ou seja, a área inicialmente demarcada e
dividida em lotes; 2) terras cobertas por matos, próximas ao núcleo
inicial e incorporadas depois, pelo Estado, ao projeto de colonização –
é o caso de Serra do Cadeado, do Rincão do Jesus (ver Figura 8) e de
outras terras; 3) áreas de campos incluídas no limite administrativo,
mas não necessariamente utilizadas por imigrantes no período em estudo – a Fazenda dos Aires no segundo distrito e os campos da Ramada no terceiro; 4) espaços de colonização privada, como a Colônia Con-
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ceição. As terras e o povoado de Coronel Barros, hoje município, foram definitivamente ocupadas por imigrantes e vinculadas à Ijuí na
década de 1920.
Permanecem fora da área pesquisada as terras de mato ao sul do
Rio Ijuizinho, medidas e incorporadas ao projeto oficial de colonização nos anos de 1910 e 1911, então denominadas “Pontão do Ijuhysinho” (290 lotes no 4o distrito de Santo Ângelo, conforme Relatório de
1911: Comissão do Ijuhy. MADP AI 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 2), que não foram incluídas no município de Ijuí (ver
Figuras 9 e 11). Significativo, contudo, é ressaltar que uma localidade
nessa área recebeu o nome de São Pedro do Pontão.
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Figura 7 – A “Villa Ijuhy” e a divisão dos lotes rurais – 1910
Elaborado por Marcos Gerhardt.
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Figura 8 – As terras do “Rincão de Jesus”
– Início do século 20
Reprodução parcial de:
COLONIA IJUHY E TERRAS DO JESÚS. 1909, 1 mapa, preto e branco,
56 x 56 Cm. Escala 1:100.000. Museu Antropológico Diretor Pestana, IJ
06 (reprodução a partir do original por Sandra Lima).
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Figura 9 – O mato na Colônia Cadeado – Início do século 20.
Elaborado por Marcos Gerhardt.
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Figura 10 – Uma picada na Colônia Cadeado
– Final do século 19.
Elaborado por Marcos Gerhardt.
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Figura 11 – A Colônia Cadeado – Início do século 20.
Elaborado por Marcos Gerhardt.
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Figura 12 – A colonização oficial no Cadeado e as seções.
Elaborado por Marcos Gerhardt.
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A mobilidade da fronteira, bem como a velocidade das mudanças, podem ser avaliadas a partir dos números aproximados do Quadro
1 e dos cálculos do crescimento relativo da população, que revelam
um rápido crescimento, especialmente entre 1896 e 1900, quando
ocorreu um aumento de 65% em apenas quatros anos; entretanto,
mais adequado à necessidade de avaliar a entrada sucessiva de imigrantes, é observar o aumento absoluto, ou seja, em cada período curto de quatro ou cinco anos, até 5 mil pessoas foram acrescidas à população da Colônia.

Ano

População
absoluta

Aumento
absoluto

Crescimento
relativo

3.000
2.400
5.000

65,2 %
31,5 %
50 %

1896
4.600
1900
7.600
1905
10.000
1910
15.000
Quadro 1 – População estimada
na “Colonia
Ijuhy”

Fonte da coluna “população absoluta”: Lazzarotto, Danilo. História de
Ijuí. Ijuí: Museu Antropológico Diretor Pestana, Fidene, 1977, p. 4

Ano
1914
1920

População absoluta e crescimento relativo em cada distrito
1o
2o
3o
População

Crescim.

População

Crescim.

População

Crescim.

16.291
17.367

6,6 %

3.253
6.566

101,8 %

5.781
6.708

16,1 %

Total
25.325
30.641

Quadro 2 – População e crescimento relativo em cada distrito
do município de Ijuí
Fonte das colunas “população”: Relatório Municipal de 1921.
MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí. Pasta 12.
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Ano
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Diferença entre nascimentos e óbitos em
cada distrito - em habitantes

Total

1o
752
807
579
712
428

2o
114
199
186
153
103

3o
174
218
237
259
273

1.040
1.224
1.002
1.124
804

539

160

283

982

Quadro 3 – Crescimento natural da população
Fonte: Relatórios Municipais de 1914 a 1920.
MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí.

O Quadro 2 contém informações sobre a população do município de Ijuí, especificando cada distrito, entre os anos de 1914 e 1920.
Revela um crescimento populacional, total e absoluto, semelhante ao
de anos anteriores, com um acréscimo de cerca de 5 mil pessoas em
seis anos, embora seja problemático comparar os Quadros 1 e 2, pois
ocorre um aumento da área da Colônia pela incorporação de outras
terras. Destaca-se o crescimento relativo de mais de 100 % na população do segundo distrito no mesmo período de seis anos; ainda assim, a
população desse distrito não correspondia, em 1920, à metade daquela que vivia no primeiro. A diferença entre o número de nascimentos
e mortes – informações registradas nos cartórios e resumidas nos relatórios da Intendência Municipal de Ijuí – indica o crescimento pela
reprodução da população; ao dar crédito aos dados do Quadro 3, podese argumentar que o aumento populacional ocorreu também pelo crescimento natural. Necessário ainda é lembrar que houve, possivelmen-
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te, uma emigração de colonos e de caboclos para outras regiões. Mesmo com a falta de informações numéricas sobre essa saída de população, imagina-se que ela também tenha interferido.
Apesar da multiplicidade de motivos, mostra-se evidente um
notável e rápido aumento de habitantes na região, o que também
pode ser concluído a partir dos textos dos relatórios da Comissão de
Terras e Colonização. Em 1906 escreveu-se que “As terras da Serra do
Cadeado, medidas há 3 annos distantes 3 leguas da Colônia, estão
quasi todas vendidas e esse nucleo tem tomado grande incremento,
tendo já 4 casas de negocio, moinhos, etc” (Relatório de 1906: Comissão do Ijuhy. MADP 1.1 AI Comissão de Terras e Colonização, pasta
2). Pelo relatório de 1910 sabe-se que:
Esta colonia podera ser augmentada ainda em cerca de 300 lotes, se,
respeitadas as posses, forem divididas em lotes as terras medidas á
margem esquerda do Ijuhy, no “Rincão do Jesus”, distantes apenas
6 leguas de Cruz Alta e 3 leguas da estação do Fachinal, na estrada
de Ferro de Ijuhy.
A área medida na região colonial do Ijuhy é de 138.933 hectares, dos
quaes 91.403 colonisados e 47.530 por colonisar (Relatório de 1910:
Comissão do Ijuhy. MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização,
pasta 2).

No relatório de 1912 consta que “Restam vagos cerca de 50
lotes no pontão do Ijuhysinho, 40 na Secção Jesus e 15 na 2a secção da
Ramada. (...) Havendo grande procura de lotes por colonos velhos e
filhos de colonos já domiciliados no Estado, que pagam á vista as terras, não convem mandar mais imigrantes para Ijuhy” (Relatório de
1912: Comissão do Ijuhy. MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 2). A publicação de 1924, sobre o segundo distrito, acres-
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centa que “Já no meio da década passada as colônias do governo foram
esgotadas, mas tinha-se a oportunidade de comprar colônias privadas,
limitadas com as outras colônias, com as mesmas medidas das do governo. (...) Colônias de segunda mão há poucas e são muito caras.”
(1824-1924: Registro da festa, 1996, p. 22). No jornal Die Serra Post,
no perído de 1919 a 1924, era grande o número de anúncios com propaganda de projetos de colonização no norte do Rio Grande do Sul e
nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, dirigidos aos colonos da região de Ijuí que desejavam adquirir terras. Era a continuação
do processo.
A natureza constituiu-se uma fronteira também no sentido de
identificar e diferenciar o espaço civilizado e o selvagem, o produtivo
e o intocado; fotografias do núcleo urbano que se formava onde hoje é
a cidade de Ijuí retratavam, geralmente, uma dupla dimensão: no primeiro plano a vila e, ao fundo, a floresta.
Adotam-se aqui, para interpretar as imagens tomadas como fontes, as concepções de Erwin Panofsky (1991) – de que além da análise
iconográfica da fotografia, é necessária a interpretação iconológica – e
de Boris Kossoy quando afirma:
A fotografia é indiscutivelmente um meio de conhecimento do
passado, mas não reúne em seu conteúdo o conhecimento definitivo dele. (...) Apesar do amplo potencial de informação contido na
imagem, ela não substitui a realidade tal como se deu no passado.
Ela apenas traz informações visuais de um fragmento do real, selecionado e ‘organizado’ estética e ideologicamente. (...) A fotografia
ou um conjunto de fotografias apenas congelam, nos limites do
plano da imagem, fragmentos desconectados de um instante de
vida das pessoas, coisas, natureza, paisagens urbana e rural (1989,
p. 72, 78).
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As fotografias disponíveis ou analisadas nesta pesquisa, produzidas por fotógrafos profissionais como Eduardo Jaunsem e a família
Beck no primeiro distrito, Augusto Bauken e Hugo Rohden no segundo, Alfredo Klohn no terceiro e por diversos amadores, como Hermann Gieseler, possuem o padrão estético de sua época, ou seja, “Os
conteúdos dessas imagens mostram assuntos geralmente bem organizados em sua composição e aprioristicamente petrificados, antes mesmo do congelamento fotográfico” (Kossoy, 1989, p. 71). Ademais, ao
analisar uma fotografia, considera-se o contexto em que ela foi produzida e as possíveis relações com outras imagens e documentos.

Figura 13 – Vista parcial da “Villa Ijuhy”
1907. 1 fot. p&b.: 16,9 x 28 cm.
MADP Coleção Beck 0.2 0071.
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A Figura 13 exibe uma visão panorâmica da vila Ijuí no início do
século 20, em três níveis: no primeiro plano uma plantação de milho,
espaço conquistado ao mato e produtivo; no centro da imagem, a vila
com seu ordenamento de quadras, ruas, residências e a completa ausência de grandes árvores, que foram totalmente eliminadas; ao fundo, a imponente floresta ainda presente.
Num olhar mais próximo, de dentro da vila, possivelmente a
partir da torre da igreja luterana, de norte para sul, a Figura 14 contrasta novamente planos distintos ao retratar, primeiro, a praça organizada e cercada, já sem os “numerosos troncos de árvores” (Cuber, 1975,
p. 21), parte da igreja católica e outros prédios dispostos ordenadamente e, logo adiante, grande quantidade de mato. A data exata da
fotografia é desconhecida, mas seguramente foi produzida após 1914
pois, o relatório municipal de 1913 registrou o trabalho de arborização
e ajardinamento e o relatório do ano seguinte, a compra de 400 metros
de tela metálica para cercar a praça. Nota-se novamente, na parte da
vila retratada, a completa ausência de grandes árvores ou vestígios de
mato; havia algumas árvores, predominando as palmeiras, plantadas
nas margens das ruas e na praça, organizadas em linhas.

Figura 14 – A praça e parte da “Villa Ijuhy”
sd. 1 fot. p&b.: 5,5 x 18 cm.
MADP Coleção Beck 0.2 0079
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A Figura 15 retrata a “Villa Ijuhy” com destaque para a Rua
do Comércio, de oeste para leste, larga e sem pavimentação, com
marcas de rodas de carroça; isso é confirmado pela existência, ainda
hoje, do prédio retratado no primeiro plano do lado direito da imagem, localizado fora da demarcação inicial da vila. No final dessa
rua, no alto, estava a praça; a data aproximada da fotografia pode ser
deduzida pela existência da imagem da igreja luterana, construída
em 1914, e a ausência do templo católico com torre, levantado em
1927. Evidencia-se, completando as informações da Figura 14, o
plantio ordenado de árvores nos dois lados da rua, protegidas por
estacas de madeira e pedras, alinhadas com palmeiras já crescidas;
no interior dos lotes urbanos estão retratadas pequenas árvores, certamente replantadas. Contrastando com o espaço humanizado da
vila e muito próxima dela estava, ao fundo, o mato então conservado, menos visível neste enquadramento. Nas três imagens, evidenciar a fronteira e diferenciar os espaços parecem ter sido intenções
do ou dos fotógrafos.
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Figura 15 – A “Villa Ijuhy” e a Rua do Comércio
1920. 1 fot. p&b.: 16,9 x 28 cm.
MADP Coleção Beck 0.2 0011

Nesse mesmo sentido, da natureza como fronteira entre o civilizado e o selvagem, a memória dos descendentes dos colonos, observada em diversas entrevistas, conserva e ressalta a dificuldade dos anos
iniciais no interior da floresta. Jean Roche argumentou que, para o
colono alemão, um dos obstáculos a vencer era a árvore, fazendo dele
um desbravador e que “A terra arável, o espaço, a luz, tudo devia ser
conquistado à floresta” (1969, p. 51-52 v. 1). Pode-se falar em uma
dupla percepção: de um lado, o mato era ameaçador, temido, respeitado; um ambiente difícil para os humanos; morar na floresta significava derrubá-la, afugentar ou matar animais temidos, abrir espaço para
a roça com os recursos técnicos da época; de outro lado, a natureza era
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fornecedora de recursos – muitas vezes os únicos disponíveis naquele
momento – essenciais à instalação das famílias no ambiente. Sobre a
primeira percepção, Lindman comentou que:
Na matta virgem uma excursão não pode ser feita ás pressas; é
muitas vezes necessario avançar a facão, passo a passo, e quem não
é pratico deve tomar cuidado para evitar as cobras no crepuscuto
(sic) da matta ou os grandes vespeiros e, por baixo das folhas, as
larvas que queimam, como se fossem ferro em braza (Lindman;
Ferri, 1974, p. 187).

Importante lembrar também o que Warren Dean escreveu sobre a floresta tropical, em muitos aspectos semelhante à Mata Atlântica dos vales do Rio Ijuí:
A floresta tropical é um lugar inóspito para o homem. Embora nicho
de nossos ancestrais simiescos no passado, há muito fomos expulsos desse paraíso. Abrimos nosso caminho no seu chão tropeçando
entre as pernas de gigantes, com muito menor destreza que nos
campos abertos. (...) Emaranhados de raízes e trepadeiras restringem nossos passos. Cipós, eriçados de espinhos, arranham nossos
braços. Avançar um quilômetro é galgar troncos caídos por vinte
vezes ou mais. Ao longo de riachos, é constante o assédio de legiões
de carrapatos, pernilongos, mosquitos-pólvora, alguns deles parasitados por micróbios letais a nós, mamíferos pelados. (...) Em meio
ao clamor da floresta noturna, estamos cegos sem nossas lanternas,
indefesos sem mosquiteiros, redes e fogueiras. Os indígenas passavam a noite em cabanas de palha, um fogo fumacento sempre aceso
para afastar mosquitos. A luz diurna restitui alegremente sua autonomia (1996, p. 28-29).

O Estado e seu projeto de colonização previam abrigo inicial
em um “barracão” junto a vila, prazo de cinco anos para o pagamento
da terra e auxílio para aquisição de ferramentas e sementes e para a
construção de casas. Nem sempre disponíveis ou suficientes, entre-
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tanto, esses recursos não asseguraram as condições necessárias e os colonos muitas vezes viram-se abandonados, dependendo apenas de seu
próprio esforço, chegando a extremos como os relatados pelo padre
Antoni Cuber: “No início os suecos morriam aqui no outono como
moscas; as caixas que deveriam servir-lhes de ataúde eram confeccionadas antes que o sueco morresse e às vezes acontecia que era enterrado ainda com o corpo quente” (1975, p. 30). Entre as causas da mortalidade destacam-se os problemas de saúde, de alimentação e os acidentes; também havia as dificuldades ligadas ao desconhecimento do
trabalho rural posto que muitos dos migrantes não eram agricultores,
foram operários de indústrias européias.
Os relatórios da Comissão de Terras e Colonização ajudam a
compreender a situação, pelo menos do ponto de vista da administração. Em 1908:
Foram encaminhados para esta commissão, durante o anno findo de
1907, 366 immigrantes de diversas nacionalidades.
Dificuldades surgiram á chegada dos primeiros immigrantes remettidos pela Directoria do Povoamento do Solo, que exigiam
as vantagens do regulamento e dos folhetos que traziam da
Europa, onde haviam sido largamente distribuidos em todos os
idiomas.
Innumeras reclamações têm feito todos os que vêm remettidos
pela Directoria do Povoamento sobre auxilios. Dos immigrantes
recem-chegados da Europa quasi todos são operarios e artistas, o
que os torna ainda mais exigentes das vantagens offerecidas pelo
regulamento federal, visto as dificuldades immediatas em que se
encontram aqui, ao chegarem, por não terem conhecimentos de
agricultura e nem da vida do agricultor (Relatório de 1908: Comissão do Ijuhy. MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização,
pasta 2).
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E também dois anos após, em 1910:
Houve familias que, depois de terem recebido uma ou duas prestações, abandonaram os lotes, não deixando siquer vestigios da sua
passagem.
Extraordinario tem sido o numero de immigrantes doentes. Devido
á mudança de clima e de alimentação, foram muitos os casos de
doenças do estomago e intestinos. Alem dessas, houve muitas molestias de pelle (Relatório de 1910: Comissão do Ijuhy. MADP AI
1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 2).

Derrubar árvores exigia um conhecimento específico: observar
a inclinação do tronco, fazer os cortes em lugares adequados para direcionar a queda, empregar corretamente a cunha. Mesmo assim havia o
risco de eventuais acidentes, como este relatado pelo Jornal Correio
Serrano de 1919:
Na linha 3 além do Ijuhy deu-se um lamentável desastre. O jovem
Alfredo Kittlaus, filho do colono Gustavo Kittlaus estava derrubando matto com seu cunhado Sr. Ergang quando cahiu-lhe um galho
grosso sobre a cabeça, partindo-a na região parietal de forma que
succedeu a morte instantanea. O fallecido só alcançou a idade de 23
anos. Aos pais enlutados apresentamos os nossos pezames (Correio
Serrano, 2 jun. 1919. MADP).

Na segunda percepção, da natureza como fornecedora de materiais, depois de removida parte do mato do lote rural,
os tocos iam aos poucos apodrecendo e depois tinha um sistema
muito bom: Derrubava o mato, plantava aquele ano e deixava
crescer a (...) capoeira; uns três, quatro anos; roçada a capoeira e
queimada, queimou muitos tocos, muita madeira já apodreceu,
de forma que a terra ficou muito boa (Entrevista com Valdemar
Garros, por Danilo Lazzarotto. 2 ago. 1982, gravação, fita n. 267,
MADP).
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Os colonos retiravam da natureza a madeira para construção e a
lenha para o fogão. As habitações eram inicialmente construídas com
taquara (bambu) ou madeira roliça e barro, cobertas de capim-rabode-burro (Andropogon bicornis L.) ou capim-sapê (Imperata brasiliensis
Trin.); o relatório do ano 1900 (MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 1) indicou a existência de 153 habitações de pau-apique num total de 1.042 residências na Colônia; mais tarde, quando
possível, levantavam outra casa com estrutura – caibros, tesouras e
travessas – de madeira falquejada ou serrada, paredes e assoalho de
tábuas serradas à mão, cobertura de taboinhas lascadas ou telhas de
barro. Com materiais semelhantes ou mais rústicos, construíam o estábulo, o chiqueiro para porcos e o galpão ou o paiol para guardar
produtos agrícolas; na falta de arame, a cerca em torno da casa e o
cercado para os animais era todo feito com madeira; o cantil levado
para a roça era um porongo (Lagenaria vulgaris) aberto no topo e tampado com um sabugo de espiga de milho ou uma rolha de madeira.
Dentro da casa, o colchão de dormir era preenchido com a palha seca
e desfiada do milho cultivado e o travesseiro era de penas de aves
domésticas; para evitar que o pó desses enchimentos se espalhasse, o
tecido que os revestia era impregnado com cera de abelha; o pátio
próximo da casa era varrido com galhos cortados de um arbusto conhecido como vassoura (Baccharis dracunculifolia DC), de carqueja
(Baccharis trimera DC) ou de outras plantas menores amarradas a um
cabo de madeira.
Apenas os testemunhos do padre Cuber, do entrevistado Valdemar Garros e do viajante Lindman referem-se ao uso do fogo no desmatamento, mas certamente ele foi muito empregado, acelerando,
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com pouco trabalho, a limpeza das roças novas e a incorporação de
nutrientes da vegetação no solo, especialmente de galhos, folhas e
cipós queimados. Pode-se imaginar também o volume de fumaça lançado no ar e as formas de controle das queimadas, evitando que o fogo
se alastrasse para outras áreas.
Sobre a utilização da natureza pelos humanos, o historiador Keith
Thomas pesquisou a Inglaterra do início da modernidade e concluiu:
...era usual considerar o mundo como feito para o homem, e todas as
outras espécies como subordinadas a seus desejos. É preciso agora
ver de que forma tal pressuposto foi sendo gradualmente minado
por uma combinação de processos (...) (1988, p. 61).

Mesmo investigando período, espaço e processo histórico diferentes daqueles que foram objeto do estudo de Thomas, a idéia do
predomínio do homem, inclusive por razões religiosas, sobre os animais e plantas e a posterior mudança desta concepção, é adotada nesta
pesquisa. Acredita-se que ela se reproduz na “Colonia Ijuhy” no período proposto e explica, em parte, a visão das pessoas sobre o ambiente. Acredita-se que os colonos e também os administradores da Colônia tinham um entendimento da natureza no qual ela estava disponível para a utilização humana; uma visão antropocêntrica pela qual a
floresta era uma ameaça, um estorvo, mas nela encontravam-se materiais considerados úteis.
Com essa perspectiva, o engenheiro Augusto Pestana, encarregado da colonização, enviou em 1910 para a capital do Estado uma
“Relacção de 40 amostras de madeiras remettidas à Secretaria de Obras
Publicas” (MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, Pasta 8) com
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sua respectiva utilidade. Encontra-se na lista: “Cereja. Arvore de fructa,
madeira forte para cabos [de] ferramentas” e “Batinga branca. Propria
para caibros”. Em correspondência enviada pela “Diretoria de Terras
e Colonização, Secretaria de Estado dos Negocios das Obras Publicas”, em 1910, da capital do Estado para um destinatário não identificado, pode-se ler: “Juntamente vos envio a relação de 40 amostras de
madeiras remettidas pelo engenheiro Augusto Pestana, chefe da Commissão de Terras de Ijuhy, para figurarem na exposição de Bruxellas.
Saude e Fraternidade” (MADP 1.1 AI Comissão de Terras e Colonização, caixa 7). Assim aquelas árvores, aqueles “mattos devolutos”, adquiriam valor pela utilização que poderiam ter.
Nos escritos do padre Cuber também pode ser observada a perspectiva da utilidade da floresta. Escreveu ele:
As árvores das matas de Ijuí representam uma enorme riqueza –
aqui se pode encontrar madeiras duras e moles, próprias para construção e para todos os fins. O cerne de guajuvira dura eternamente;
trata-se de uma madeira mais linda do que o anacardo americano.
Existe ainda o louro, a canela prêta (cinamomo selvagem), parecida
com a nogueira italiana. A cangerana é de uma côr escuro-avermelhada e dura dentro da terra centenas de anos. O angico dá também
uma madeira resistente e de sua seiva fazem xaropes para combater
doenças de peito; a sua casca, por outro lado, tem aplicação na curtição de couros. A cabriúva é usada para fazer taboinhas, empregadas
na cobertura das casas e a canela branca tem madeira mole – é parecida com os álamos poloneses; o cedro é empregado pelos marceneiros para o fabrico de móveis. As madeiras acima mencionadas (anacardo ou mahônia) são vendidos na Europa na base de pêso e pagase bom prêço, porém, aqui, infelizmente – queimaram sem qualquer aproveitamento – milhares de troncos (1975, p. 35-36).

O relatório do ano de 1909 permite saber que:
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No anno de 1908 entraram 1.160 immigrantes dos quaes 1.074 por
conta do Povoamento do Solo e 86 expontaneos.
Actualmente deve haver cerca de 30 lotes vagos, que têm sido recusados pelos immigrantes, uns por não terem agua, outros por não
terem madeiras, sendo terras que durante muitos annos já foram
cultivadas por nacionaes (Relatório de 1909: Comissão do Ijuhy.
MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 2).

Em um álbum comemorativo denominado “7 de setembro: Ijuí
no Centenário”, publicado em 1922, comentou-se elogiosamente:
A flóra do Município é opulenta. As extensas mattas que o cobrem,
constituem um manancial enorme de riquesa, o que bem demonstra a nossa grande exportação de madeiras.
(...)
Todas as madeiras de lei abundam nas suas florestas assim como
hervas medicianes de conhecidas virtudes therapeuticas.
Entre as madeiras encontramos a Guajuvira, a Guarapiapunha (...)
(1822-1922: 7 de Setembro: Ijuhy no centenário. scp. Ijuí: 1922, p.
7. MADP).

No álbum de 1924, várias vezes aqui referido, pode-se ler que
“A terra do governo era barata e tinha chão fértil. Era rica em cedros,
louros, cabriúvas e outros, testemunhando a qualidade da terra. E
logo chegaram mais colonos: no ano de 1902 vieram (...)” (1824-1924:
Registro da festa, 1996, p. 14).
Na “Colonia Ijuhy” ocorreu uma combinação de fatores: rápida
introdução de população, pequenos lotes rurais e, possivelmente, famílias com muitos filhos. Assim sendo, também rapidamente foi removida parte do mato dos lotes e a terra era transformada em roças,
pomares e pastagens; o ambiente foi modificado em poucas décadas,
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enquanto a agricultura na Colônia deixou de produzir apenas para
subsistência, passando a ter também caráter comercial. Conforme os
filhos dos colonos iam crescendo, ajudavam no trabalho, mas surgiam
maiores necessidades, inclusive terra para assentar a nova família constituída pelo casamento.
Consultando os relatórios da Intendência de Ijuí tem-se uma
idéia do que foi a extração de madeiras dos matos, cujos dados disponíveis estão organizados nos quadros 4 e 5.

Ano
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Dormentes
(unidades)

Madeiras de lei
(toneladas)

11.456
53.445
19.826
18.046
24.420
57.702

46
768
835

8.018
3.517
3.872

866
1.031
1.184
1.225
1.138
1.535
3.651
1.568

25.420
28.060

Quadro 4 – Exportação de dormentes e madeira de lei
Fonte: Relatórios Municipais de 1912 a 1930.
MADP 1.2 AI Prefeitura Municipal de Ijuí. Pastas 6-13
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Além da madeira utilizada no local ou comercializada ilegalmente, a extração e comercialização deste “recurso” teve importante participação na economia do município e representou, em 1916, perto de
33% de um total de mais de 34 contos de réis arrecadados na forma de
imposto de exportação. Destaca-se, nesse contexto, a venda de lenha,
que representou cerca de 11% do total do imposto. Interpreta-se a extração de madeiras de lei como crescente ou estável no período pesquisado, mesmo com uma lacuna nos dados de 1915 a 1922. A comercialização de dormentes entre 1912 e 1917 certamente estava associada à construção de um ramal da via férrea que em 1911 fora inaugurada em Ijuí
e depois estendida para Santo Ângelo. Junto com a ausência de dados
em alguns anos falta uma explicação para a redução da exportação de
dormentes de 1923 a 1925 e para o novo aumento em 1929 e 1930.
Combinando com os dados dos dois quadros, no Relatório de 1912 registrou-se a existência de 16 serrarias a vapor e “1 serraria hydraulica”.

Tipo e forma da madeira

Valor
em réis

Participação
em %

Dormentes
Palanques
Madeiras diversas
Tábuas
Carroças de 2 rodas
Carroças de 4 rodas e aranhas
Madeiras para carroças de 2 e 4 rodas
Lenha
Barrotes
Total de imposto sobre madeiras
Total de imposto arrecadado no ano

2:442$000
2:069$320
1:123$500
1:489$200
10$000
120$000
190$000
4:028$500
31$200
11:503$720
34:443$120

7,08
6
3,26
4,32
0,02
0,34
0,55
11,69
0,09
33,35
100

Quadro 5 – Participação de madeiras no imposto de
exportação arrecadado – 1916
Fonte: Relatório Municipal de 1916. MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí.
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A perspectiva de utilização humana da floresta, que tem valor
na medida em que serve às necessidades humanas, pode ainda ser
percebida em anúncios de venda de terras publicados no Die Serra
Post e em sua versão em língua portuguesa, o jornal Correio Serrano,
ambos de circulação regional. Nestes, “ter mato” era um atributo que
valorizava a terra, pois além da madeira, a floresta podia ser removida
dando lugar à “roça nova”, muito fértil:
2 colonias situadas na linha 15 norte, Ijuhy, com excellente matto,
quasi tudo madeira de lei e terra fertilissima para plantação (...).
Bernardo Müller, Linha 15 (Correio Serrano, 7 fev. 1919. MADP).
Vende-se 43 colonias de propriedade do Sr. Achylles Couto, situadas no municipio de Ijuhy, logar chamado Ramada.
O abaixo assignado, por meio deste, faz sciente, que foi encarregado
da venda da terra acima referida. Trata-se de terras especiaes para
plantação com agua em abundancia e mattos com muita madeira de
lei como cedro, louro, etc.
Pretendentes queiram dirigir-se ao sr. Antonio Costa que reside no
logar indicado e que tem a planta das colonias (...) (Correio Serrano,
23 nov. 1920. MADP).
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Figura 16 – A capa do Anuário
Kalender der Serra Post, 1929. MADP. AI 2.3.2
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No segundo anúncio, levando em conta a área – cerca de 1.000
hectares – e o sobrenome do proprietário, possivelmente referia-se a
terras de um projeto particular de colonização, dentro dos limites do
terceiro distrito; talvez a parte de mato de uma propriedade maior
onde o campo prevalecia ou uma área comprada e organizada como
colônia particular.
A capa do anuário Kalender der Serra Post de 1929 e de outros
anos, reproduzida na Figura 16, continha o desenho de um homem
sentado sobre uma elevação do terreno, tendo na mão um machado,
ao lado de parte de um tronco de árvore recém derrubada; abaixo e
adiante, alvo do olhar daquele homem, há uma área sem mato com
uma casa, um galpão e um pomar; ao fundo continua a floresta e outra
vegetação difícil de identificar. Um desenho que reproduziu, de forma estereotipada, o modo de pensar da época; apresentou a mudança
do ambiente, que se tornou civilizado e produtivo por meio do trabalho humano que retirou o mato, cultivou e construiu; mudança da
paisagem, movimento da fronteira entre o inculto e o produtivo.
Para não atribuir exagerada velocidade ao desmatamento, é necessário considerar os vários testemunhos de que, até o final da década
de 1920, ainda havia importantes áreas com matos na “Colonia Ijuhy”.
Leontina Teixeira Prates, falando sobre o Combate da Ramada, em
1924, quando a Coluna Prestes passou por Ijuí, lembrou que seu pai
“fugiu para o mato, ele não queria se envolver, (...) um mato muito
grande que deve ter duas ou três colônias de mato” (Entrevista com
João Barbosa Prates e Leontina Teixeira Prates por Argemiro J. Brum.
5 out. 1984, gravação, fita n. 551, MADP). Esse depoimento, além de
evidenciar a existência dessa área de floresta, é revelador da interpretação do mato como um lugar de refúgio.
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No Correio Serrano e no Die Serra Post de 1930 e de anos imediatamente anteriores, ainda eram publicados, embora em menor
número, anúncios como este:
Colonia a venda. Uma colonia situada na linha 17, 3o Districto de
Ijuhy, mais da metade de mattos, madeira de lei, uma casa (...) cinco
olhos d’agua permanentes, só fazendo uma visita que se agradará.
Tratar com o proprietário João Aquila (Correio Serrano, 26 jun. 1930.
MADP).

A exportação de grande quantidade de dormentes em 1929 e
1930, conforme dados do Quadro 4, revelou a existência de floresta; o
entrevistado Hugo Marques narrou sua participação na derrubada, na
década de 1940, de uma área de mato a leste da cidade de Ijuí, hoje o
bairro Jardim; o “Album Comemorativo ao Cinquentenário de Dr.
Pestana”, impresso em 1951, informou a existência de dez serrarias no
segundo distrito, indicando a existência de madeira para extração.
Com parte do mato removido, no entanto, presume-se que tenha aumentado a dificuldade para confeccionar determinados objetos
e máquinas em madeira; tornava-se difícil encontrar tanto o tipo de
madeira apropriada quanto o diâmetro e comprimento necessários;
certamente era o que acontecia quando se desejava confeccionar uma
moenda ou prensa para cana-de-açúcar: os três rolos ou cilindros eram
torneados a partir de parte do tronco de uma ou mais árvores de grande diâmetro, do qual eliminava-se a parte externa até atingir o cerne;
a madeira escolhida, geralmente a cabriúva (Myracarpus frondosus Fr.
All.), deveria ser dura o suficiente para resistir à pressão aplicada, adequadamente fibrosa para não lascar e durável. Possivelmente teve-se
aqui uma dificuldade semelhante àquela descrita por Sérgio Buarque
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de Holanda, “A escassez dos paus de canoa” (1990. p. 34), ou seja, a
falta de árvores adequadas, em tamanho e qualidade, como a peroba,
nas florestas próximas ao Rio Tietê, para confeccionar canoas usando
um único tronco.
Dentre as plantas nativas presentes nos matos daquela época,
uma recebeu especial atenção muito antes da colonização oficial: a
erveira (Ilex paraguariensis Saint-Hilaire) empregada na produção da
erva-mate. Extraída desde a época das reduções jesuíticas do século
17, a erva continuou presente na economia dos municípios instalados
na região de campo e também na “Colonia Ijuhy”; inclusive os colonos então estabelecidos pela migração incorporaram o hábito de tomar
o chimarrão. Encontrada como planta nativa e abundante na região, a
erva também foi cultivada, industrializada e comercializada. Novamente os relatórios municipais contribuem para o conhecimento deste período. Em 1922 o intendente e comerciante Antonio Soares de
Barros, o Coronel Dico (patente da Guarda Nacional concedida aos
chefes locais), escreveu:
A herva-matte. Continúa augmentando o numero de agricultores
que se dedicam ao plantio da congonha, mormente do plantio methodico desse producto. Dentre os principaes cultivadores destacam-se pela quantidade e methodo do plantio, os srs. Casimiro
Bruno Kurtz, José Lange, Adolpho Fischer, Henrique Becker, Pedro e Emilio Krampe e outros (Relatório Municipal de 1922. MADP
AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 12).

O Quadro 6 permite detectar uma crescente importância da
erva-mate na economia municipal, iniciada com a extração e ampliada
com o cultivo. Permanece, no entanto, sem explicação a considerável
redução percebida no ano de 1916.
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Contraposto e vinculado à idéia da floresta disponível para a utilização humana, estava o fascínio dos migrantes que se estabeleceram na
área de mato como colonos, tanto dos primeiros quanto daqueles que
chegavam ainda na década de 1910. Fascinavam-se com a imponência da
floresta, com o diâmetro das árvores. A existência de várias fotografias
(MADP: Coleção Beck 2.2 0052, 2.2 0079, 2.2 0080, 3.1 0016, 3.3 0027,
3.3 0028; Coleção Jaunsem 2.2 0006, 2.2 0019, 3.3 0025) do período em
estudo, nas quais são retratadas serrarias ou o transporte de toras de grande diâmetro, podem ser tomadas como um testemunho desse fascínio.
Ano
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Erva-mate
(arrobas)
2.750
2.408
5.398
7.754
1.837
2.016
2.363
12.065
19.447
16.858
19.761
20.516
22.128
29.175
17.536

Quadro 6 – Produção da erva-mate
Fonte: Relatórios Municipais de 1912 a 1930.
MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí. Pastas 6-15.
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Na Figura 17, publicada em um álbum comemorativo, três homens – não identificados – foram retratados sobre um tronco cortado
que era transportado e um quarto homem posicionado atrás da carroça; para salientar seu tamanho, um cartaz foi fixado ao tronco informando o peso; a legenda presente no álbum, abaixo da imagem, reforça a idéia do tamanho e da qualidade da madeira: “Uma collossal torada (sic) de cedro [com] 6937 Ks”.
A Figura 18 retrata uma dessas serrarias com uma perspectiva
que se repete em muitas outras fotografias: em primeiro plano, vários
grossos troncos, depositados para serem serrados; depois, pessoas, uma
ferramenta, a carroça com tábuas atrelada aos animais; no fundo, o
prédio da serraria, também de madeira.

Figura 17 – Uma colossal tora
“Uma collossal torada (sic) de cedro 6937 Ks.” sd. p&b.: 8,3 x 13,4 cm.
Reprodução publicada em 1822-1922: 7 de setembro: Ijuhy no centenário.
scp. Ijuí: 1922. MADP.
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Figura 18 – Serraria
Jaunsem, Eduardo. Serraria. sd. 1 fot.: p&b.; 19 x 12 cm.
MADP Coleção Jaunsem 3.3 0014

Ligado ao fascínio com aquela natureza estava o orgulho pelo
trabalho humano realizado, capaz de “desbravar”, de derrubar, transportar e transformar em tábuas, dormentes ou outras peças aquelas
imensas árvores; capaz de controlar ou civilizar a natureza, de mover a
fronteira entre o espaço selvagem e o civilizado, entre o lugar intocado e o habitado. Algo vinculado ao conceito de progresso pelo trabalho, idéia abordada no capítulo 5.
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3. ÁGUAS E CAMINHOS
TERRESTRES
Este capítulo prossegue tratando da relação entre as pessoas e a
natureza, estudando em particular a interação com as águas de rios,
fontes, poços e de que forma, na instalação da população imigrante, a
natureza participou da decisões humanas de construir ou estabelecer
residências, moinhos, serrarias, caminhos e vilas.
O principal rio, que dá nome à “Colonia Ijuhy”, possui uma
denominação de origem indígena; o Rio Ijuí – grafado em outras épocas Juhy, Juicuaçú ou Ijuhy Grande – tem ainda um afluente com o
mesmo nome no diminutivo: o Rio Ijuizinho ou, com outra grafia,
Juimirim e Ijuhysinho. Essa palavra pode significar na língua guarani,
rio dos sapos, das águas divinas, das abelhas divinas (Lazzarotto, 1977)
ou então, rio das grandes rãs (Castro, 1887, v. 2, p. 349), dos espinhos,
do peixe. Independentemente do significado atribuído pelos Guarani, todas as interpretações, menos “águas divinas”, ligam-se à presença de animais e plantas nas margens ou no próprio rio. Outros rios,
arroios, lajeados e sangas possuem nomes que expressam suas características ou estão associados ao ambiente, a animais e plantas, aos proprietários das terras marginais ou a algum acontecimento. É o caso do
Rio Conceição, do Arroio Faxinal, do Lajeado dos Aires, do Arroio
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Bonito, do Arroio das Antas, do Lajeado da Divisa e de muitos outros.
Houve uma interação entre as pessoas que viveram no espaço onde
organizou-se a “Colonia Ijuhy” – inclusive entre grupos humanos que
habitaram a região há cerca de dez mil anos antes dos colonizadores –
e os vários afluentes que formam esta parte da bacia do Rio Ijuí; os
próprios nomes expressam essa relação social neste espaço e se alteram
com o tempo, como o Rio Potiribu, que tinha o nome de “Nossa
Senhora...” e foi chamado de Rio da Ponte durante a colonização.
O viajante Carl Axel Magnus Lindman observou em 1893 que:
A colonia de Ijuhy é muito bem regada por corregos, e a 3 kilometros da séde passa o largo e caudal arroio da Porta (sic) no qual
admirei uma cascata imponente. Também o rio principal, Ijuhyguassú, no seu curso para oéste até o rio Uruguay, está cheio de
corredeiras e cascatas, entre as quaes a de Pirapó. A forte correnteza
e grande quéda destes cursos d’agua e sua perfeita limpidez mostram que sua abundancia não é devida ás chuvas do lugar (Lindman; Ferri, 1974, p. 200).

A distribuição regular de lotes rurais retangulares na “Colonia Ijuhy”
(ver Figuras 7 e 8), uma racionalização humana sobre o espaço e a natureza, não assegurou que todas as propriedades tivessem acesso aos rios e
arroios. Na Colônia Cadeado e em posteriores projetos oficiais de colonização, o formato padrão e a distribuição regular dos lotes não foram tão
rigorosamente observados e a demarcação das áreas individuais esteve
mais vinculada à hidrografia. A água era essencial no cotidiano e para a
sobrevivência; em relatos orais, descendentes de colonos comentam que
a escolha do local para a construção da residência da família era feita após
a localização e avaliação das fontes de água; por isso, muitas casas foram
erguidas na parte mais baixa da propriedade rural. O padre Cuber obser-
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vou que “em lugar algum falta água, porque são raros os lotes sem vertentes ou arroios” (1975, p. 17-18). Para os animais domésticos, para a limpeza da casa e da roupa era comum utilizar a água de rios e lajeados; em
anúncios de venda de terras publicados nos jornais Die Serra Post e Correio Serrano, muitas vezes salientava-se a presença de “boas aguas permanentes”, de “agua corrente” ou de “um poço”, valorizando a área. É
possível que, mesmo quando houvesse um rio ou arroio na propriedade,
muitas delas tivessem também uma vertente ou um poço – cavado manualmente, medindo entre 5 e 15 metros de profundidade – mais próximo ou mesmo na varanda da casa, com a finalidade de fornecer “água
boa” e fresca. Deste, a água era retirada, geralmente, por meio de um
sistema composto de um balde de metal, uma corda, um rolo de madeira
com manivela e a tampa. Este conjunto era fixado à parte superior do
poço, revestida com tijolos e elevada do solo para diminuir a entrada
direta de água da chuva; o balde descia vazio ao fundo de poço e voltava
cheio à superfície com o movimento de desenrolar e enrolar da corda.
Os relatórios municipais de 1917 e 1927, com dez anos de intervalo, informam que a obtenção de água potável na “Villa Ijuhy” foi
uma das preocupações da intendência:
Com a prolongada secca feita, sentiu-se escassez de agua, para uso
domestico, mandei acondiccionar tres olhos de agua e abrir dous
poços nos quaes foram collocadas duas bombas, continuando nesse
serviço até haver agua abundante e bôa (Relatório Municipal de
1917. AI MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 9).
Grassando há um anno o typho nesta Villa, não obstante em pequena escala, resolvi, sabendo que a agua não sendo pura é a maior
causante desta doença, mandar abrir poços semi-surgentes na Praça
Publica. Um tem a profundidade de 45 m. com uma capacidade de
4.000 litros por hora e o outro com 101 m. fornece 10.000 litros por
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hora de agua crystalina. É uma experiencia para resolver com poucas
despesas a questão d’agua e sem pedir emprestimos ao estrangeiro
e mais tarde se completando com exgottos (Relatório Municipal de
1927. MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 13).

Possivelmente a água consumida na “Villa Ijuhy” provinha do
Rio da Ponte (hoje denominado Potiribu) – com “perfeita limpidez”
como observou Lindman – do pequeno Arroio dos Moinhos, de outras
sangas e de poços, cujos vestígios ainda podem ser observados em algumas casas no centro da cidade (Rua do Comércio, 753; Rua 14 de Julho,
468; Rua 19 de Outubro, 690). Sabe-se disso pelas críticas do padre
Cuber sobre a localização da vila, afirmando que “seria necessário fundá-la perto de cursos de água, que poderia ser consumida por vários
fins, e no entanto, agora cada casa deve possuir o seu próprio poço”
(1975, p. 21). O relatório municipal de 1924 informa a existência de
dois “poceiros” na “Villa Ijuhy” e de outro no segundo distrito. Da
memória obtida em entrevistas sabe-se que esses profissionais usavam
uma forquilha de pessegueiro ainda verde para localizar concentrações
de água no subsolo e determinar o lugar do poço; segurando o pequeno
galho com as mãos, mantinham a terceira extremidade elevada e direcionada para a frente; assim percorriam o terreno e a presença de água era
indicada, conforme os relatos, pelo movimento da forquilha em direção
ao solo. Alfredo Roeber lembrou em entrevista que:
houve uma grande seca. Nós tínhamos três poços naqueles terrenos ali no Zeifer, porque a quadra inteira é nossa, até lá embaixo na
outra rua; então carregava-se água nas costas a duzentos metros por
causa da seca e o pai contratou um poceiro e este poceiro começou a
escavar e quando ele chegou na laje, pronto, então broca, [não]
havia broca (Entrevista com Alfredo Roeber por Hilário Barbian,
Leonilda Preissler, Alfredo Beck, Viro Frantz e Gerta Dalla Rosa. 11
jul. 1986, gravação, fita n. 675, MADP).
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O entrevistado continuou relatando as providências para obter
a necessária “broca”, que podia ser uma talhadeira ou um punção, mas
dos fragmentos transcritos deduz-se que, com uma longa ausência de
chuvas, os poços rasos secavam. Também estava claro para os administradores como as pessoas infectavam-se com o tifo, por meio da água
contaminada. Os poços abertos por ordem da intendência, de maior
profundidade, não eram imediatamente afetados pela seca e estavam
menos sujeitos à contaminação.
No mesmo sentido – usos da água – Margret Kuhlmann narrou
que, em 1930, ela e a colega de magistério Amália Lange solicitaram
ao intendente Antonio Soares de Barros a liberação do fornecimento
de água canalizada para a construção de um prédio de alvenaria para o
Colégio Ijuiense – atual Colégio Evangélico Augusto Pestana. Negando inicialmente o pedido, Soares de Barros teria dito: “Mandem buscar a água do rio, como os outros também fazem.” E adiante: “Esperem mais um ou dois anos, aí teremos água em abundância” (Ginásio
Evangélico Augusto Pestana, 1952, p. 33). Conforme o relato, depois
de alguma insistência das professoras, o intendente compreendeu a
dificuldade financeira do Colégio e permitiu que água canalizada fosse usada, dispensando inclusive o pagamento. Há ainda o registro, em
relatórios municipais posteriores, da abertura de outros poços, da construção de uma hidráulica (depósito de água) e da extensão da rede de
distribuição na vila.
Além do consumo doméstico da água, os relatórios oficiais, os
álbuns comemorativos e as fotografias revelam a existência – logo após
os anos iniciais de colonização – de moinhos, engenhos, serrarias e
atafonas (engenho para produzir farinha de mandioca e polvilho ou
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fécula de mandioca) movidos pela força da água, geralmente captada
com rodas d’água; em 1903 havia na Colônia 27 moinhos hidráulicos
(Relatório de 1903: Comissão do Ijuhy. MADP AI 1.1 Comissão de
Terras e Colonização, pasta 1). Um álbum comemorativo ao Centenário da Independência do Brasil construiu um quadro da economia de
Ijuí em 1922 e informou a presença de: 25 moinhos no primeiro distrito, dos quais 23 eram hidráulicos; sete moinhos movidos pela força da
água no segundo distrito e outros dois a vapor; ainda 11 moinhos no
terceiro distrito, dez deles hidráulicos. No caso dos engenhos, havia
um total de 34 a vapor e 14 hidráulicos. Na “Villa Ijuhy” o “Arroio dos
Moinhos”, afluente do Rio da Ponte, movia dois deles.
A existência de uma queda d’água valorizava a propriedade rural, como se pode observar em um anúncio de venda de terra publicado no Die Serra Post:
Uma invernada, com o tamanho de 3 ½ colônia, na margem do Fachinal, 3o Distrito, Linha 17-18, toda cercada, com boa terra de plantio
e terra de mato, queda de água, vende-se a preço baratíssimo.
Mais informações com Umberto Allegretti, Ijuhy, 1a secção da Ramada (Die Serra Post, 30 jul. 1920, MADP, tradução livre).

Em textos sobre a colonização na perspectiva da História Ambiental, sem ser determinista, é fundamental considerar que as relações
das pessoas em sociedade ocorreram em um espaço, em um ambiente,
que os humanos relacionaram-se com este ambiente ao mesmo tempo
que foram parte dele. Concorda-se, pois, com a afirmação de Donald
Worster (1991, p. 199), citado no primeiro capítulo, que a experiência
humana se desenvolveu com restrições naturais, que também integramos a natureza e não somos uma espécie superior ao mundo natural.
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Vincula-se esta pesquisa às idéias de historiadores que, na proposição
de Manuel González de Molina (1999), integram o grupo que defende uma história da racionalidade ecológica, em que sociedade e natureza são inseparáveis.
Assim, a localização e a construção destes moinhos e engenhos
teve de, obrigatoriamente, respeitar determinadas condições naturais,
como a proximidade da água e o desnível do terreno; não poderiam
ser erguidos em local onde não houvesse água corrente, mesmo sendo
mais próximo dos lugares de comercialização e consumo. Muitas vezes
se fizeram necessárias obras de barragem e canalização para desviar
parte da água do arroio; obtinha-se assim água corrente em altura adequada para alimentar a roda d’água que ficava afastada do arroio e
mais protegida de inundações.
A partir de 1923 a construção de uma hidrelétrica, hoje conhecida como Usina Velha, permitiu utilizar a força da água do Rio da
Ponte para gerar a energia elétrica fornecida à “Villa Ijuhy”. A construção que aproveitou um desnível natural no terreno, ao lado de uma
cascata, tinha uma pequena barragem, sem necessidade de reservatório de água, evitando o alagamento das terras localizadas rio acima.
Além de iluminação, essa energia possibilitou que algumas indústrias
da vila usassem motores elétricos. Tecnicamente, já não era necessário
localizar a marcenaria ou o moinho nas proximidades do rio; a energia
do movimento da água, captada e convertida pela hidrelétrica, podia
ser transportada pela rede elétrica e novamente convertida em movimento pelos motores. A tecnologia ampliava, assim, a capacidade humana de utilizar a natureza.
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A definição dos limites administrativos da “Colonia Ijuhy”, representados em mapas e plantas, teve em muitos lugares uma nítida
ligação com a hidrografia: a demarcação inicial da Colônia, próxima ao
Rio Ijuí e ao Rio da Ponte; as terras da Colônia Cadeado exatamente
entre os Rios Conceição e Ijuizinho; a dupla numeração das linhas,
uma na margem esquerda, outra na margem direita do Rio Ijuí.
O Rio Ijuí “...foi explorado em 1857, verificando-se ser navegável na distância de treze e meias leguas de sua foz, até a Catadupa de
Pirapó, de fronte de São Luiz” (Castro, 1887, v. 2. p. 211), ou seja, a
catadupa ou salto do Pirapó impedia a navegação desse rio a partir do
Rio Uruguai (ver Figura 5), em parte considerável de sua extensão,
inclusive na região onde depois foi criada a “Colonia Ijuhy”.
Em 1904 organizou-se outra expedição exploratória, quando um comerciante e outros quatro homens equipados com um aparelho fotográfico
desceram da foz do rio Conceição agoas abaixo, e em dia e meio de
viajem, chegaram ao passo real do Ijuhy (...); desceram por 34 corredeiros (sic) e cachoeiras até o Salto do Pirapó (...); Uma vez no rio
Uruguay, entenderam dever ir mais alem. Passaram pelos conhecidos e quasi deshabitados portos de São Xavier (...) e o passo de São
Borja, ponto terminal da excursão (Silveira, 1909. p. 364-366).

Por ocasião dessa expedição nos Rios Ijuí e Uruguai – semelhante a tantas outras realizadas em diversos rios do país – mesmo não
incluindo um engenheiro, constatou-se novamente a impossibilidade
da navegação comercial no percurso – impedida pelo salto do Pirapó e
por corredeiras – e a inviabilidade econômica da canalização dos dois
rios. Lamenta-se a falta de relatos detalhados dessas expedições e a
limitada quantidade de fotografias preservadas.
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Além de serem caminhos navegáveis – “as estradas móveis” ou
“caminhos que andam”, como escreveu Sérgio Buarque de Holanda
no livro Monções – os rios, arroios e lajeados coloniais podem ter representado obstáculos à passagem de pessoas, animais e carroças. Já citados no segundo capítulo, Luis Alves Leite de Oliveira Bello (set. 1940,
n. 79, p. 17-28), Maximiliano Beschoren (1989, p. 152-153) e Evaristo
Affonso de Castro (1887, v. 1., p. 68) deixaram registros escritos da
dificuldade de transpor o Rio Conceição para os viajantes que andavam pela Picada da Conceição.
Os rios não existiam para servir às pessoas e, dependendo de
como eram usados, foram vinculados a significados e utilidades. Para
continuar um caminho terrestre interrompido por um rio, os administradores da Colônia e os agricultores da época empregavam duas soluções: a primeira, adequar-se ao ambiente, atravessando o rio em lugares onde ele se mostrava mais raso e tinha o leito revestido de pedras
ou laje, denominado passo ou vau; ali, uma carroça de madeira, que
tivesse rodas altas, podia passar sem molhar a carga; a segunda, instalar
barcas ou construir pinguelas, boeiros e pontes, dependendo da largura do arroio. A pinguela era um tronco de árvore apoiado e fixado por
estacas nas duas margens do lajeado, permitindo a passagem de uma
pessoa de cada vez. Para facilitar o equilíbrio de quem atravessava, o
tronco era, muitas vezes, desbastado no lado de cima e possuía, em
paralelo, um corrimão de madeira. A barca era, comumente, construída na forma de uma estrutura de madeira, um assoalho sobre canoas,
instalada onde o rio tivesse alguma profundidade; sobre ela, dependendo do tamanho, podiam ser transportados animais, pessoas, veículos e pequenas cargas; nos barrancos das duas margens do rio eram
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escavadas rampas de acesso e amarradas as extremidades de um cabo
ou corda grossa que funcionava como guia e impedia a barca de descer
o rio. Percorrendo este cabo, a barca deslocava-se de um lado para
outro movida pela correnteza, conforme o barqueiro posicionava a estrutura em relação ao fluxo da água.
Nos relatórios da Comissão de Terras e Colonização e, depois,
da Intendência Municipal, há muitos comentários como estes dos anos
1899, 1902 e 1903:
Uma das mais palpitantes necessidades é a construcção da ponte
sobre o rio Ijuhy, ligando as duas margens colonisadas, para garantir
transito facil e seguro, principalmente aos moradores da margem
direita, (...) (Relatório de 1899: Comissão do Ijuhy. MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 1).
Dia á dia torna-se mais necessaria a construção da ponte sobre o
Ijuhy. O dezenvolvimento da colonização (sic) da margem direita
depende principalmente da construção d’esta obra de arte (Relatório de 1902: Comissão do Ijuhy. MADP 1.1 Comissão de Terras e
Colonização, pasta 1).
Mais uma vez insiste o Chefe da Commissão em relação ás pontes
sobre os rios Ijuhy e Conceição. Para avaliar-se da necessidade da
primeira, diz aquelle funccionario, basta dizer que há 10 barcas no
Ijuhy, num trecho de 24 kilometros (Relatório de 1903: Comissão
do Ijuhy. MADP AI 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 1).

A almejada ponte sobre o Rio Ijuí foi construída e concluída em
1908, na linha 1 leste, mas em muitos outros caminhos coloniais, transpor o rio continuava a ser uma tarefa que dependia de alguma habilidade, do nível das águas e tornava-se, por vezes, temporariamente
impossível, sendo necessário aguardar dias até diminuir o volume de
água.
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O condicionamento e as possibilidades criadas pelo ambiente à
ação e às decisões das pessoas durante a colonização, também podem
ser compreendidos pela forma como foram abertas as estradas e criadas as vilas e localidades rurais. Possibilitar o acesso dos colonos aos
lotes adquiridos e prosseguir a colonização exigiu que picadas e estradas fossem abertas; os caminhos coloniais têm o traçado quase sempre
retilíneo, conforme as linhas e travessões, e diferem nesse aspecto de
outros caminhos, mais sinuosos porque acompanhavam o relevo e desviavam rios e arroios; isso é observável ainda hoje, uma vez que, muitas estradas conservam seu percurso original.
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Figura 19 – Posses de terra na Colônia Cadeado
Margens dos lajeados Pessegueira e Paolo Domingos – Déc. 1900.
Elaborado por Marcos Gerhardt.
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Figura 20 – O terceiro distrito de Ijuí – Início do século 20.
Elaborado por Marcos Gerhardt.
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Estudando o caso de Serra do Cadeado é possível formular duas
explicações, a primeira sobre as estradas: 1) havia caminhos abertos e
percorridos antes da colonização; 2) um possível caminho (ver Figura
10), embora as evidências sejam poucas, saía de Cruz Alta, percorria o
campo sobre o divisor de águas, ou seja, a parte mais elevada do terreno, entrava na área de mato – como picada – mantinha-se próximo dos
lajeados Paolo Domingos e Pessegueira (também conhecido como
Arroio Bonito) e seguia para o norte; 3) o nome do lajeado Paolo
Domingos ou Domingues, localizado na área de mato, pode ser um
indício da presença de população cabocla, pois não há nenhum registro da existência de imigrante com nome semelhante; 4) a Figura 13
representa os lotes rurais das margens dos lajeados Pessegueira e Paolo Domingos – na área de colonização oficial – e destaca muitos deles
concedidos a pessoas com sobrenomes de origem lusa ou hispano-brasileira, como reconhecimento de posse ou aquisição por compra, alguns abaixo do preço corrente na época; note-se que essas pessoas,
caboclos pobres ou “brasileiros” proprietários, tinham vários lotes localizados ao longo dos lajeados representados, alguns com extensão superior à média de 25 hectares; 5) a memória oral e escrita preservou a
informação de que, inicialmente, era necessário passar por uma fazenda
para se chegar à Colônia Cadeado, que pertencia a João Raimundo.
Tratava-se possivelmente de João Raimundo da Silva, João Raimundo
da Silva Junior ou João Raimundo da Silva Netto, três gerações da mesma família de proprietários de terras na região de Cruz Alta.
A denominação Cadeado era anterior ao período da colonização
oficial e refere-se a uma localidade no interior de Cruz Alta e não à
Colônia Serra do Cadeado. Encontra-se referência à fazenda do Ca-
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deado em 1850 no “Relatório da Câmara Municipal de Cruz Alta informando sobre terras devolutas da Câmara Municipal de Cruz Alta”,
citado no segundo capítulo; no livro “Notícia descriptiva da região
missioneira na província de São Pedro do Rio Grande do Sul”, de
1887, pode-se ler que “O municipio [de Cruz Alta] conta uma só freguesia e uma só povoação, mas projecta-se a creação de trez povoados,
sendo um no lugar denominado Santa Barbara, outro em Tupanceretan e o ultimo no Cadeado (...)” (Castro, 1887, v. 1, p. 73). Em inventários preservados pelo Arquivo Público do Rio Grande do Sul encontram-se informações de 1899 sobre um imóvel que “confronta-se ao
norte com a fazenda do ‘Cadeado’ pertencente aos herdeiros de João
Raymundo da Silva” (Arquivo Público do Rio Grande do Sul, inventário no 519, maço 12, estante 10). Nos livros de notas do Tabelionato
de Cruz Alta encontra-se registrado que João Raimundo da Silva Junior “é senhor e legitimo possuidor d’umas terras de campo e capoeiras,
recentemente discriminadas em lotes coloniaes, sita na Serra do Cadeado” (Arquivo Público do Rio Grande do Sul, livro 01, 1915, p.
187), denominada Colonia Retiro, derivando de Estância do Retiro;
6) continuando o caminho pela picada chegava-se à foz do Lajeado
“Pessegueira”, onde havia um vau permitindo a travessia do Rio Conceição e a continuação até a Picada Conceição; 7) com a colonização,
parte desta picada foi transformada em estrada e instalou-se uma barca; um motivo para atravessar o rio era chegar ao moinho Hickenbick
(1824-1924: Registro da festa, 1996, p. 17) na Colônia Conceição. Em
visita ao local foram encontrados o vau e vestígios do tronco de madeira usado para fixar o cabo da barca na margem esquerda; 8) considerando um depoimento oral (Alcides Callai, 2001), sabe-se que esta
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barca no Rio Conceição estava desativada na década de 1930; na “Planta
do Municipio de Ijuhy”, confeccionada em 1917, a barca e a estrada
não foram representadas, revelando a perda de importância.
A segunda explicação sobre Serra do Cadeado trata da criação
da sede da área colonizada. Jean Roche empregou a expressão alemã
Stadtplätze, aglomerações de população ou vilas com estrutura mínima, “estabelecidas perto de um passo ou de uma encruzilhada” (1969,
v. 1, p. 213) e apresentou, entre outros exemplos, o caso da Colônia
Cadeado (1969, v. 1, p. 215) como tendo uma origem de Strassendorf,
ou seja, “povoação de estrada” que depois se desenvolve. Discordase, parcialmente, da explicação de Roche e argumenta-se que: 1) por
volta de 1901, quando essa área foi incorporada ao projeto oficial de
colonização, ela ligava-se economicamente mais a Cruz Alta e menos
à “Villa Ijuhy”, por meio de alguns caminhos terrestres; 2) um destes
caminhos era a Picada Conceição, mas a ponte de madeira sobre o Rio
Conceição havia sido destruída por uma enchente em 1900 (Relatório de 1900: Comissão do Ijuhy. MADP 1.1 Comissão de Terras e
Colonização, pasta 1) e, mesmo com a barca funcionando no “passo
do Schmidt”, a estrada em direção ao sul não era mais que uma picada aberta por ordem dos agrimensores; 3) inicialmente, o acesso dos
colonos aos lotes adquiridos dava-se pelo campo, a partir de Cruz
Alta, utilizando parte do caminho antes descrito; sinais disso são o
início da colonização oficial dessa região a partir de onde hoje é a
localidade de Rincão Seco e a numeração das seções (ver Figura 12)
na “Planta das Terras da Serra do Cadeado”, que se iniciava no espaço próximo ao campo; 4) a estrada retilínea (combinada com a divisão dos lotes rurais) que ia do final da Picada Conceição em direção ao

HISTÓRIA AMBIENTAL DA COLÔNIA IJUHY

sul até Rincão Seco (ver Figura 11), denominada então de “estrada
do Pau-de-Herva”, ainda estava sendo aberta em 1907; José Lange
Filho, em discurso “por motivo do jubileu sexagenário da Vila Dr.
Pestana”, em 1961, narrou sua chegada e informou ter encontrado
“um rancho da turma que trabalhava na estrada”. Conforme os relatórios municipais de 1912 e 1913, em 1912 estava também concluída
a “estrada do Cadeado”, ligando as localidades de Esquina Gaúcha e
Estação Faxinal (Cruz Alta), passando o Rio Conceição no “passo do
Cadeado”; apenas em 1916/17 foi construída uma ponte suficientemente resistente sobre o Rio Conceição facilitando os contatos do
Cadeado com a “Villa Ijuhy” (Relatório Municipal de 1916. MADP
1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 9); 5) três núcleos populacionais destacaram-se (ver Figura 19) na primeira década do século 20:
as localidades de Rincão Seco, Esquina Gaúcha e Sede Velha (nome
atribuído depois); no Rincão Seco, onde havia predominância de
moradores de origem alemã, existia uma capela da comunidade luterana (1904) e uma escola (1905); próximo à Esquina Gaúcha, onde se
concentraram algumas famílias italianas, havia a capela católica “Santo Antônio” da “Sociedade União e Luz”, que adquiriu um lote rural
de cerca de 4,7 hectares em 1909, às margens da “estrada do Pau-deherva” (Livro de assentamento inicial de lotes rurais. MADP 1.1 AI
Comissão de Terras e Colonização, pasta 9 e a correspondente escritura pública) – distante poucos quilômetros a nordeste da atual localidade – e um cemitério; na Sede Velha havia, além de uma casa
comercial (Renz), a capela da comunidade católica vinculada aos colonos alemães; 6) existiam ainda, entre Sede Velha e Esquina Gaúcha, um moinho (Nicoletti) do qual há discretos vestígios, observa-
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dos em visita ao local e, próximo da estrada para Cruz Alta, outro
comerciante (Schmidt); 7) em 1907 chegaram vários imigrantes que
adquiriram terras na terceira e sexta seções, entre eles José Lange
Filho, que adquiriu (com seu pai) dois lotes coloniais na margem da
“estrada do Pau-de-Herva”. Depois de derrubada parte do mato,
Lange construiu uma serraria (1908) movida a vapor, prestando um
serviço essencial naquele contexto; com a instalação de outros imigrantes no local, construiu-se uma escola (1908) e um salão de baile;
8) José Lange comprou outras áreas próximas, que dividiu e vendeu
na forma de lotes urbanos depois de abrir algumas ruas; a edificação
de uma igreja de madeira (1916) no local e a delimitação da praça
também foram patrocinadas por ele; assim, 9) uma nova vila foi intencionalmente criada nas margens da “estrada do Pau-de-Herva”
(Rua José Norbert, na atual cidade de Augusto Pestana), centralizada
e mais próxima de Ijuí, porém em local onde não havia grande aglomeração de população, distante de lajeados ou rios mais significativos
que uma pequena sanga, uma das nascentes do lajeado dos Aires (ver
Figura 11), ou seja, em local elevado, um divisor de águas. José Lange destacou-se econômica e socialmente, tinha bom relacionamento
político com os administradores Augusto Pestana e Antonio Soares de
Barros e, na década de 1920, integrou a administração do município
de Ijuí. De sua participação tem-se vários testemunhos:
Com a iniciativa progressista dos Snrs. Emilio Klever, José Lange
Filho, Nicolau Renz e outros foi demarcada a praça de ruas da séde
do 2o districto, no terreno para isso gentilmente doado pelo Snr.
José Lange Filho (Relatório Municipal de 1915. MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 6).
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Segundo e terceiro Districto. (...) Os proprietários de terrenos junto á
séde do segundo, Snrs. José Lange Filho e Emilio Tesch, fizeram
doação á municipalidade do terreno necessario para a praça e ruas
correspondentes, motivo porque, merecem honrosas referencias
neste relatorio (Relatório Municipal de 1916. MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 9).
No meio do decênio passado foi escolhido o terreno urbano da futura
cidade. O governo não planejou este lugar. Parecia que a futura cidade
iria se estabelecer no velho centro da colônia. Mas foi diferente. Na
estrada Pau-de-Erva já havia uma serraria (J. Lange), um salão de baile
(C. Haack) e a escola da comunidade no outro. Parecia que tudo se
concentrava ali. Um passo a mais se realizou, o senhor Joseph Lange
comprou de E. Krüger mais três colônias que atraíram novos compradores. (...) Para realizar este comércio, Emilio Klever, Nicolau Renz e
Joseph Lange foram pedir licença do intendente do município, o Cel.
Soares de Barros. (...) O senhor Joseph Lange e Emil Tesche deram
um pedaço de terreno, entre as duas igrejas, a direita e a esquerda, para
a futura praça (1824-1924: Registro da festa , 1996, p. 20-21).
(...) o terreno da praça foi doado pelo Lange e a quadra onde está a
igreja foi doada pelo Lange; por isso ele cortou, na serraria dele,
todo o material da primeira igreja, [que] era de madeira (Entrevista
com Felicida Kunzler e Benjamin Kunzler. 20 jun. 2000, gravação,
posse do autor).

O álbum “1822-1922: 7 de Setembro: Ijuhy no centenário”,
publicou uma fotografia, a “vista parcial da séde do 2o Districto (Cadeado) em 1917” (ver Figura 21) onde pode-se ver um conjunto de
casas ao longo ou próximas da “estrada do Pau-de-Herva”, mato ao
fundo e cinco pessoas, não identificadas, no primeiro plano; a fotografia foi produzida a partir de um lugar elevado, possivelmente a sudoeste da vila, e retratou ainda uma quantidade de madeira depositada
ao lado da estrada, em frente à serraria de José Lange Filho. Nessa
fotografia, como nas Figuras 13, 14 e 15, vê-se uma vila desprovida de
grandes árvores, sem vestígios do mato antes existente.
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Figura 21 – A sede do segundo distrito
“Vista parcial da séde do 2o Districto (Cadeado) em 1917”.
p&b.: 13 x 8 cm.
Reprodução publicada no álbum 1822-1922: 7 de Setembro: Ijuhy no
centenário. scp. Ijuí: 1922. MADP.

Por último, observou-se que um pároco do segundo distrito, o
padre Francisco Burmann, registrou a família Lange na primeira página
do livro de registro das famílias (Paróchia São José – Diocese de Cruz
Alta. 1923. MADP AR 15, pasta 5, documento 10), iniciado em 1923,
certamente como um reconhecimento. Por tudo isso, é possível concluir que a intervenção, em especial de José Lange Filho apoiado pela
administração municipal, influenciou na criação da nova sede em local
próximo a sua propriedade e junto da estrada com traçado retilíneo,
planejada e criada como um eixo central. Essa posição é um tanto diferente da proposição de Roche, pois a vila não se transformou em sede
espontaneamente, como uma “povoação de estrada”, e sim por uma
ação intencional, uma “iniciativa progressista” orientada pela racionali-
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dade, em que o ambiente participou pouco das escolhas humanas. A
interpretação de Roche talvez tenha estado demasiadamente baseada
no álbum comemorativo de 1924 (1824-1924: Festschrift), citado por
ele, escrito por imigrantes alemães da Colônia do Cadeado, no qual
duas das poucas referências à comunidade católica e italiana confirmam
a interpretação desta pesquisa: “Os italianos, que também estavam aqui
desde a fundação da colônia, já tiveram a sua capela, a Capela Nossa
Senhora de Pompei. (...) Oscar Schmidt, em 1904 próximo da atual
capela Nossa Senhora de Pompei, abriu a primeira casa de negócio”
(1824-1924: Registro da festa, 1996, p. 25). Não foi possível identificar a
localização dessa capela, mas certamente tratava-se de outra, além das
citadas; nas décadas seguintes à criação da nova vila, os três povoados
existentes perderam importância e um deles, próximo da Esquina Gaúcha, desapareceu completamente. A nova vila, no entanto, não centralizou todas as atividades da Colônia Cadeado, e nas localidades rurais
existiram vários comerciantes, engenhos e moinhos, como o moinho da
família Paschoal, instalado nas margens do Lajeado Paolo Domingos.
A idéia de “povoação de estrada” está mais evidente no terceiro
distrito de Ijuí. Lá a criação da vila e sede, onde encontra-se hoje a
cidade de Ajuricaba, teve vínculos claros com dois caminhos importantes para a época: de leste para oeste, a estrada principal, um “travessão geral”, interligando a “Villa Ijuhy” a esta parte da Colônia (ver
Figura 20); em outra direção, um caminho mais antigo: a Picada Faxinal que, a partir de Cruz Alta, seguia para o norte. Um mapa de 1886,
elaborado por Maximiliano Beschoren localiza essa picada que, nos
campos de Monte Alvão, encontrava-se com a estrada que ligava Santo Ângelo a Palmeira. No texto de Evaristo Affonso de Castro também é possível confirmar a existência e a importância da picada:
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Grandes quantidades de terras devolutas, se acham esparsas pelo
municipio, e notoriamente nos seguintes logares: Na margem do
Juhy, nas picadas do Faxinal e Conceição, denominadas serra do
Ijuhysinho, nas proximidades desta cidade, nas estradas que conduzem ao Rincão da Guaryta e Santo Angelo.
Estas duas picadas, são em sua maior parte terras do Estado, e
prestam-se maravilhosamente para o estabelecimento de nucleos
coloniaes (...) (1887, v. 1, p. 72).

Argumenta-se aqui que, com a colonização oficial, a picada foi
incorporada ao traçado da estrada nas linhas 18 e 19 da margem direita
do Rio Ijuí e que no cruzamento desses dois caminhos – a estrada que
conduzia à “Villa Ijuhy” e a estrada das linhas 18/19 – formou-se o núcleo populacional, depois a sede do terceiro distrito municipal, hoje a
cidade de Ajuricada, local de confluência de pessoas e de seus interesses, lugar próximo do Lajeado das Cachoeiras. Vejamos alguns testemunhos que permitem esta interpretação: 1) No relatório de 1899, a Comissão de Terras e Colonização de Ijuí afirmava que “Urge a fundação
de um novo nucleo na margem direita, onde está já escolhido o local
para a nova séde e designado na planta geral da colonia” (Relatório de
1899. MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 1);

2) no

mapa da “Colonia Ijuhy” de 1901, há a representação de um conjunto
de lotes rurais reservados para a sede da área colonizada na margem
direita do Rio Ijuí, aproximadamente na linha 13 norte, próxima ao rio.
No mapa “Colonia Ijuhy e Terras do Jesús”, de 1909, entretanto, não há
representação dessa reserva, indicando uma mudança no planejamento;
3) no livro de assentamento inicial de lotes rurais, da Comissão de Terras e Colonização, encontra-se uma anotação de 1901 indicando que o
lote número 27 na linha 19 estava “rezervado para o Estado”; em 1916
a anotação foi alterada para “Intendencia do Ijuhy”, mas a reserva man-
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tida. Deduz-se, pois, que a Comissão de Terras percebeu a formação de
um núcleo populacional na linha 19; 4) saindo de Cruz Alta e seguindo
pela Picada Faxinal, o local de travessia do Rio Ijuí coincidiu com as
linhas 18/19 norte; o mapa da “Colonia Ijuhy” de 1901 o identifica
como “passo do Demetrio” e informa a presença de uma barca; no mapa
da “Colonia Ijuhy e Terras do Jesús”, consta parte da Picada e as suas
margens são identificadas como “terras da Picada Faxinal” (ver Figura
8); aliás, da localidade rural denominada Estação Faxinal até o limite
norte da Colônia, ao longo da Picada, toda a região recebia o nome de
Faxinal (ver Figuras 11 e 19), inclusive um arroio, afluente da margem
direita do Rio Ijuí. A denominação Faxinal, no espaço estudado, parece
estar de acordo com o conceito de “Trecho alongado de campo que
penetra a floresta” (Ferreira, 1999, p. 885), como se pode observar inclusive nas representações das Figuras 9, 11 e 19;

5) no relatório da

Comissão de Terras de 1911 registrou-se que “A [estrada] do Faxinal
tem 30 kilometros, atravessa a colonia do Norte ao Sul, parte pela antiga Picada do Faxinal e parte pelas linhas 18, 19, 20 e 21, margem direita
do Ijuhy” (Relatório de 1911. MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 2); 6) durante algum tempo a denominação “linha 19” foi
usada para se referir à sede desse núcleo colonial, conforme depoimento oral (Ivone Sarita Müller. 9 jun. 2001, gravação, posse do autor) e
anúncios como estes:
Ferraria Riograndense de Paulo Pizzolotto – Linha 19 – Esta ferraria
tem sempre em depósito: enchadas, fouces, machados das melhores
marcas estrangeiras. Especialidade na fabricação de facas e canivetes.
Aprompta-se qualquer serviço concernenta (sic) ao ramo, especialmente carroças, aranhas e arados por preços baratissimos (Correio
Serrano, 04 jan. 1921. MADP).

109

110

MARCOS GERHARDT

Dr. med. H. Racherto-Schmidt. Especialista em ginecologia e cirurgia. Atende a chamadas para fora a qualquer hora da noite ou do dia.
Preços módicos. Tratamento de pobres grátis.
Ijuhy, 3o distro., linha 19 (Die Serra Post, 30 jan. 1920. MADP, tradução livre).

Cabe referir ainda os testemunhos materiais: 1) as ruínas de
uma capela católica na linha 17, construída – em 1905, segundo informações registradas pelo memorialista João Kocourec – para ser a
igreja de um núcleo populacional que se formava ali, ao lado da estrada que conduzia à “Villa Ijuhy”; esse núcleo perdeu importância
na medida em que a linha 19 foi povoada; 2) continua em atividade
uma barca para transpor o Rio Ijuí, no lado sul do município de
Ajuricaba, precisamente nas linhas 18/19; 3) o cemitério da cidade,
que possui túmulos de sepultamentos do início do século 20, está
localizado na linha 18, ou seja, como era comum para cemitérios,
ligeiramente afastado da vila, mas na estrada principal para a Villa
Ijuhy, que então tinha um traçado diferente da atual rodovia pavimentada; 4) a existência do “passo do Ajuricaba”, no Rio Ijuí, que
também ligava-se à linha 18;

7) uma fotografia, reproduzida na

Figura 22, possivelmente obtida a partir da torre da igreja católica
localizada na linha 19, retrata a estrada originada da Picada Faxinal
no sentido sul-norte, ou então a Rua da Matriz. Como a imagem
inclui o prédio da subintendência – construído em 1931, conforme
relatórios da administração municipal – é possível deduzir que a fotografia foi produzida na década de 1930; nela, é visível o mesmo
aspecto observado nas Figuras 13, 14 e 21: a completa retirada do
mato e a ausência de árvores na vila.
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Figura 22 – A sede do terceiro distrito – Década de 1930
A sede do terceiro distrito. sd. p&b.: 14 x 21 cm
Reprodução cedida por Octavio Montagner e Irene Montagner, Ajuricaba.

A natureza, com determinada vegetação, com a presença ou
ausência de água, exerceram influência no planejamento e na ação das
pessoas que, pelo trabalho, buscavam as condições para se sustentar
materialmente e gerar um excedente para comercializar; pessoas que
integraram aquele ambiente, que alteraram a paisagem e também foram modificadas; mudaram, em parte, seus hábitos, seus planos, sua
cultura. Uma interação entre as pessoas que compunham a sociedade
e o ambiente sem finalidade determinada.
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4. ANIMAIS ÚTEIS
E NOCIVOS
O ambiente colonial não esteve, em momento algum, disponível apenas para as pessoas; de acordo com a documentação consultada,
havia incontáveis animais que viviam nos matos, nos campos, nos banhados e nos rios. Neste capítulo estuda-se a relação humana com os
animais, dispensando-se atenção para discursos sobre a natureza então
elaborados pelos moradores da região, da Colônia e do município de
Ijuí.
Para escrever sobre a convivência de pessoas e animais, retomase a idéia de Keith Thomas, ou seja, de que os humanos viam a natureza como disponível para a satisfação de suas necessidades e que havia uma classificação dos animais em duas categorias: úteis e nocivos,
domésticos e selvagens, que foi social e culturalmente elaborada. Antes da colonização, Evaristo de Castro comentou a variedade das aves
da fauna de Santo Ângelo e destacou apenas algumas, as mais úteis:
A variedade das aves sylvestres neste municipio, é immensa e seria
emfadonho innumeral-as todas.
Existem, a jacutinga, macuco, que fornece excellente carne. Os ovos
do macuco, são do tamanho dos de peru, e de uma cor verde muito
elegante. O uru, que é semelhante a uma galinha ganizè, e anda em
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bandos, e que fornece excellente carne, e que são faceis de matar,
porque semelhante a galinha, depois que sobe para as arvores ali fica,
o inhandú, a saracura, o jacu, e muitas outras (1887, v. 2. p. 203-204).

O padre Cuber, em 1898, escreveu sobre a “Colonia Ijuhy”:
(...) Durante a época que procede (sic) as chuvas ecoam pelas matas
os uivos plangentes dos macacos que aqui são representados, por
muitas variedades. Os porcos do mato causam consideráveis estragos, eis que surgem sempre em varas numerosas. O tigre anda
ordinariamente no encalço deles, arrebatando os exemplares, extraviados do bando; porém, forçados pela fome, não tem escrúpulos
em devorar terneiros, etc. (...).
De um modo geral todos os animais de rapina temem o homem e o
evitam; até agora não se ouviu falar de algum acidente; (...). O tamaduá bandeira (grande) e o tamanduá mirim (pequeno) verdadeiros
“papa formigas” se encarregam de destruir as enormes quantidades
e variedades de formigas que aqui existem. Os colonos não deveriam jamais abater esse animal, pois ele é muito útil. (...). O tatú é
caçado com auxílio de cachorros; sua carne é excelente. (...). O corvo,
por sua vez, é uma das nossas aves mais úteis; uma carniça os reune
às centenas num só dia. (...). Dos insetos o mais útil é a abelha, da
qual se distinguem aqui quatro espécies. (...). As vespas e gafanhotos molestam bastante os moradores locais (1975, p. 33-35).

Graças ao preservado relato do padre Cuber é possível tomar
conhecimento da existência e abundância de espécies, hoje desaparecidas na região, e supor que administradores e parte dos colonos da
época pesquisada pensavam de forma semelhante ao pároco. No álbum comemorativo de 1924 escreveu-se sobre o início da colonização
do Cadeado:
...ia até a casa do vizinho bater um papo, tomar mate ou pegar a
espingarda para caçar veados, galinhas do mato ou porcos selvagens,
mesmo porque eles prejudicavam a roça. Caçar porcos selvagens
virou divertimento ainda por muito tempo. Os rios mais próximos
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como o Rio Conceição e o Rio Ijuizinho, com seus afluentes, atraíam
para a pesca pois tinham piava, dourado, traíra e outros (1824-1924:
Registro da festa, 1996, p. 16).

Várias fotografias do período da colonização mostram caçadores,
exclusivamente homens, com a caça, as armas e os cães; a Figura 23, a
seguir, retrata três caçadores, com suas armas, que previamente dispuseram a onça morta sobre uma tábua de madeira elevada do solo, acomodaram o corpo e apoiaram a cabeça do animal com uma discreta
vareta de madeira na forma de forquilha, dando a impressão deste
estar vivo e exibindo seu tamanho, preparado para a fotografia. Além
da diversão proporcionada pela caçada, os caçadores tomavam o cuidado de apresentar orgulhosamente, por meio de fotografias, o resultado
da habilidade – pela quantidade abatida – e da coragem do caçador
diante do perigo de caçar aquele animal. A Figura 24 destaca-se pela
quantidade de couros de veado estendidos sobre varas de madeira,
que são mostrados pelos caçadores, sugerindo um preparo das peles
para a comercialização; novamente incluíram na fotografia as armas e
os cães. Possivelmente, peles de animais selvagens eram usadas para
decorar o interior de residências e chifres de veado fixados na parede
serviam como cabide.
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Figura 23 – Caçadores de onça
Caçada. sd. 1 fot. p&b.: 9 x 12 cm.
MADP Arquivo Ijuí 5.3 0095

Figura 24 – Caçadores
Jaunsem, Eduardo. Caçada. sd. 1 fot. p&b.: 13 x 18 cm.
MADP Coleção Jaunsem 5.3 0016
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Uma fotografia publicada no “Album Comemorativo ao Cinquentenário de Dr. Pestana” (Athayde, 1951) retrata os componentes
da “Liga Colonial do 2o Distrito de Ijuí de defeza propria desta colonia”, organizada na época da Revolução de 1923. Na imagem é possível ver 15 homens portando armas que são, talvez todas, espingardas
de caça. O regulamento da Liga, transcrito no álbum, determina que
“Quem tem uma arma e não pode aproveita-la, é obrigado dar a disposição a quem necessita. Quem não tiver é obrigado a arranjar-se”
(Athayde, 1951, p. 39). Nestes documentos, ao mesmo tempo que se
percebe a existência das armas de caça entre os colonos, nota-se que
não eram numerosas. A presença de “clubes de tiro”, como a Sociedade Atiradores Tell, também evidencia a existência de armas e seu uso
como lazer.
Há um relato de utilização de jiraus, esconderijos construídos
com galhos e folhas, no povoado de Barreiro (Colônia Conceição),
nos quais os caçadores escondiam-se para esperar animais que vinham beber água salobre em uma fonte, obtendo abundante caça
(Marques; Brum. Programa radiofônico “Nossas coisas e nossa gente”, 1961-1962, MADP; Brum, 1990, p. 23). O “barreiro” produzido
pelo pisotear dos diversos e numerosos animais que vinham beber
aquela água foi apontado como uma possível origem para o nome da
localidade.
A diversão de pessoas utilizando animais acontecia também nas
rinhas de galo, na exposição de animais ferozes e nas corridas de cavalo; é o que pode ser deduzido do “Codigo de Posturas da Intendencia
Municipal de Ijuhy”, publicado em 1918:
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Capitulo V, Da hygiene e commodidade publicas, Art. 51 – Ninguem poderá ter animal feroz, mesmo em terreno seu ou em exposição, se não em fortes gaiolas de ferro, sob pena de 50$000 de
multa.
Capitulo XIII, Dos jogos, Art. 132 – São jogos permittidos: I – As
corridas a cavallo, a pé, em bycicletas e automóveis. II – As rinhas de
gallos (Codigo de Posturas da Intendencia Municipal de Ijuhy, 1918.
MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 50).

Na década de 1920 moradores do segundo distrito organizaram
uma “Lista das queixas do povo de Serra Cadeado contra o escrivão e
o subintendente”, na qual um colono reclama “Do Juiz [porque] ficou tratado de casar e foi nas carreiras” (Lista das queixas do povo de
Serra Cadeado contra o escrivão e o subintendente. sd. MADP 1.2
Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 122, doc. 185).
A caça ultrapassou, na época pesquisada, a função de lazer e
contribuiu para compor a receita municipal. O jornal Die Serra Post
publicou, em algumas edições de 1925, um anúncio da Companhia
Brasileira de Exportação de Pelles de Paul Van Roosmalen & Cia., com
sede em Rio Grande e que tinha representante em Ijuí, Saueressig &
Schimdt: Compravam peles de “nutrias, gatos montezes, ratões do banhado, lontras, jaguatiricas, grachains, zorilhos, raposas d’agua e do
mato, etc.” (Die Serra Post, 29 set. 1925, MADP, tradução livre). No
Quadro 7, que reúne os dados disponíveis, impressiona tanto o número de couros de anta e veado exportados, quanto a nítida redução
dessa exportação a cada ano; o relatório de 1917 não discriminou os
couros de veado dos demais, motivo pelo qual esses dados aparecem
em conjunto no quadro. A ausência de informações após 1917 pode
significar a não exportação de couros de anta e veado, motivada pela
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significativa diminuição dessas espécies na região e ainda, que esses
dados foram incluídos na categoria “couros diversos”, cuja origem não
foi detalhada nos relatórios consultados, mas que não são de gado vacum. Conforme o Quadro 8, a participação dos couros de animais caçados na arrecadação do imposto de exportação era pequena; pouco expressiva também era a contribuição dos couros de vacuns. Para viabilizar uma comparação, o Quadro 9 apresenta os mesmos cálculos para a
participação da banha, principal produto de exportação do período,
que representou de 20% a 37% do imposto arrecadado e, por isso,
gerou de 6% a 11% da receita da intendência municipal.
couros de veado
em unidades

couros diversos
em unidades

couros de gado
vacum
em unidades ou Kg

126

362

23

3.920

274

1.354

4.701

144

744

3.461

1915

4

331

1916

35

1917

14

Ano

couros de anta
em unidades

1912
1913
1914

5.877
1.228
2.293

6.280
3.173

1918
1919
1920
1921
1922

3.672

69.419 Kg

1923

3.094

63.840 Kg

1924

2.301

40.808 Kg

1925

146

36.676 Kg

1927

1.866

17.807 Kg

1928

1.380

15.282 Kg

1926

11.697 Kg

1929

6.089 Kg

1930

Quadro 7 – Exportação de couros
Fonte: Relatórios Municipais de 1912 a 1930. MADP. AI 1.2.
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couros diversos
em %

couros de gado
vacum
em %

Ano

couros de anta
em %

couros de veado
em %

1912

0,278

0,084

1,730

1913

0,344

0,170

1,205

1914

0,240

0,124

1,158

1915

0,005

0,043

1,553

1916

0,050

0,178

1,823

1917

Quadro 8 – Participação do couro no imposto de exportação arrecadado
Fonte dos dados utilizados no cálculo: Relatório Municipal de 1916.
MADP.

Ano

do imposto de exportação
em %

da receita total
em %

1912

30,20

10,20

1913

24,65

10,24

1914

37,31

11,57

1915

27,51

9,87

1916

20,61

6,22

1917
1918
1919
1920

Quadro 9 – Participação da banha no imposto
de exportação arrecadado
Fonte dos dados utilizados no cálculo: Relatórios
Municipais de 1916 e 1921. MADP.

Pelo exposto, é possível entender que as atuais preocupações
com a preservação de um patrimônio ambiental, com o risco de extinção de espécies e perda de biodiversidade, não faziam parte da forma
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de pensar da maioria dos moradores de Ijuí no período estudado. Afinal, numa possível visão da época, os animais existiam como criaturas
divinas que estavam à disposição da principal criação de Deus: o homem. A classificação em animais úteis e nocivos justificava a ação humana, que eliminava os nocivos e domesticava os úteis para utilizá-los.
Não era tão simples assim: o “Código de Posturas” ao mesmo tempo
que confirmou a classificação corrente, proibindo a caça do corvo por
ser útil quando come restos de animais mortos, também mostrou alguns cuidados adotados pelos administradores:
Art. 53 – Paragrafo único – O cão que vagar solto pelas ruas sem a
competente colleira será morto pelo fiscal.
Art. 63 – É expressamente prohibido, sob pena de 50$000 de multa,
empregar animaes extenuados, chagados ou doentes no serviço de tracção.
Art. 64 – É expressamente prohibido espancar animaes ou maltratal-os por qualquer fórma, sob pena de 20$000 de multa.
Art. 252 – paragrafo único – Esta prohibição de caçar será extensiva
a todo o município no período de 1o de Setembro á 31 de Março, sob
igual pena.
Art. 253 – É prohibida em qualquer epocha do ano a caça de avestruzes e corvos, sob pena de 20$000 de multa por ave destas que fôr
morta (Codigo de Posturas da Intendencia Municipal de Ijuhy, 1918.
MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 50).

O animal identificado como avestruz no artigo 253 possivelmente
era a ema, comum nos campos do Rio Grande do Sul naquela época.
O administrador Augusto Pestana argumentou certa vez que
não podia exigir o máximo do funcionário da Comissão de Terras, pois
“o único animal que póde possuir” (Relatório de 1910. MADP AI 1.1
Comissão de Terras e Colonização, pasta 1), ou seja, um cavalo ou uma
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mula, não suportava andar 15 ou 20 léguas todos os dias; assim, para
cada três dias de viagem, o funcionário permanecia outros dois na
sede para descansar a montaria. Com o mesmo sentido do Código de
Posturas, ou seja, a necessidade de proteger alguns animais, o jornal
Correio Serrano de 1930 publicou, sob o título de “Malvadez”, a seguinte notícia:
O colono Julio Seibert, sabbado pela manhã, subia a rua do Commercio com uma carroça de 4 rodas carregadissima de fumo em
folha.
Fazia sua tracção dois animaes, que, com grande difficuldade vinham trazendo o vehiculo, abaixo de grossa pancadaria.
Um inspector de vehiculos, tendo notado o facto, observou Julio,
verificando nessa occasião que o relho que elle se servia, trazia na
ponta da soitera, um arame e uma porca de ferro, achando-se os
pobres animais feridos!
Aprehendeu logo o relho e fez apresentar ás autoridades o desalmado conductor, que recebeu a competente multa e uma admoestação
da autoridade afim de saber tratar os indefesos animaes (Correio
Serrano, 26 jun. 1930. MADP ).

A convivência de pessoas e animais era ora tranqüila, ora conturbada. Muitas são as fotografias, na “Colonia Ijuhy”, nas quais pessoas posaram com seus animais domésticos ou um conjunto de animais
criados na propriedade, como porcos. Nas fotografias da família, da
residência ou do casamento, por vezes foram incluídos animais como o
cachorro, o cavalo, os bois e vacas. Cavalos e bovinos eram bens que
contribuíam para compor e firmar uma imagem da posição social da
pessoa fotografada. Pelo menos no caso dos cães havia uma demonstração de afetividade de seus donos, o que pode ser observado na
Figura 25, retratando membros da diretoria da Paróquia Nossa Se-
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nhora da Natividade, da vila Ijuí; sentado na primeira fila, em posição
de destaque, portanto, há um homem com a mão sobre seu cachorro,
a sua frente. O padre Cuber, que permaneceu em Ijuí entre 1896 e
1915, aparece no centro da imagem, em pé, o que permite deduzir a
data aproximada da fotografia.

Figura 25 – Diretoria da Paróquia da Natividade
1910. 1 fot. p&b.: 18 x 24 cm. MADP Coleção Beck 7.4 0008

Interpretação semelhante é adequada também para a Figura
26, que retrata a família Weimann, colonos do Cadeado. Nela, um
casal, duas crianças, certamente filhos, e o cachorro, deixaram-se fotografar em nítida pose diante de uma casa, possivelmente a residência
da família; as quatro pessoas vestem, tanto quanto possível, boas roupas e calçados. Sabe-se quem foi retratado lendo a dedicatória em
língua alemã que está no verso do papel fotográfico, datada de 1930,
sendo desconhecido o autor da imagem. Uma convencional fotografia
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de família, como quase todas pretenderam ter, mas diferente pela
presença e pose do cachorro no centro da imagem, que ninguém, nem
mesmo o fotógrafo, afugentou.

Figura 26 – Fotografia de família
Família Weimann. 1930. 1 fot. p&b.: 8,5 x 13,5 cm.

Um censo concluído no ano 1900, com dados da parte da “Colonia Ijuhy” localizada à margem esquerda do Rio Ijuí e o Relatório
Municipal de 1921, informam a presença de considerável número de
animais domésticos e úteis.
Ano

Cavalares

Muares

Vacuns

Suínos

Galinhas

1900
1914
1920

1.807
9.875
12.107

108
848
1.092

2.461
14.811
23.831

16.102
55.624
118.090

27.740
110.163
143.412

Quadro 10 – Animais domésticos e úteis na “Colonia Ijuhy”
Fontes: Relatório de 1900 – Comissão de Terras e Colonização e Relatório
Municipal de 1921. MADP. AI 1.2.
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Do Quadro 10 destaca-se a quantidade de suínos, destinados
principalmente à produção comercial de banha; as carnes suína e bovina eram consumidas pela família do colono e pela população das
vilas, logo após o abate ou conservadas pela técnica da defumação –
especialmente o salame – ou da fritura em banha. Surpreende o número de galináceos, possivelmente criados nos lotes rurais, que permitiam incluir ovos na dieta alimentar dos colonos – ao lado do leite
de vaca e do queijo – e, supõe-se, ampliar o consumo de carne, pois
sendo animais domésticos de pequeno porte, podiam ser abatidos e
totalmente consumidos em pouco tempo, dispensando o trabalho de
conservação do excedente. A criação dessas aves domésticas, inclusive
para o comércio, possivelmente estava vinculada à criação de suínos,
pois alimentavam-se inclusive de detritos não digeridos pelos porcos.
As mulas – resultantes do cruzamento das fêmeas eqüinas com os burros – e os cavalos, cuja venda freqüentemente era anunciada nos jornais da época, eram utilizados diretamente no transporte de pessoas e
cargas ou na tração de carroças, jardineiras, aranhas, arados, prensas
para cana-de-açúcar e outros equipamentos agrícolas, sendo substituídos por bovinos quando a tração exigia maior força, como no caso das
carroças e dos arados. A jardineira era um veículo de quatro rodas, com
toldo e bancos para quatro pessoas pelo menos, cuja tração era feita
por dois animais. Já a aranha era uma charrete com duas rodas e menos
espaço; ambas eram construídas em madeira e ferro e foram veículos
muito utilizados na época.
Menos tranqüila era a convivência com os animais considerados
nocivos ou perigosos. Em 1919 o jornal Correio Serrano publicava anúncios de “Cobralina. Medicamento poderoso contra as picadas de cobras,
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aranhas, insectos e outros animaes venenosos” (3 jan. 1919. MADP).
Considerando as espécies ainda hoje encontradas na região, levadas por
agricultores ao Laboratório de Zoologia da Unijuí, pode-se deduzir que,
na época pesquisada, as cobras peçonhentas existentes eram a cruzeira
(Bothrops alternatus), a jararaca (Bothrops jararaca), a jararaca-pintada
(Bothrops neuwiedi) e a coral-verdadeira (Micrurus frontalis). A memória
preservada pelo programa radiofônico Nossas coisas e nossa gente registrou, com evidente exagero, que os colonos do início do século 20 matavam, em alguns dias, até cem cobras (Marques; Brum., 1961-1962,
MADP). A numerosa presença desses animais na Colônia também pode
ser deduzida a partir da notícia publicada em 1930:
Instituto “Butantan”. Desse acreditado estabelecimento, no Estado
de São Paulo, em Butantan, recebemos communicação de achar-se
regularizado o transporte de cobras e retorno das caixas vazias, cujos
fretes irão a pagar por conta do Governo (...) (Correio Serrano, 27
nov. 1930. MADP).

O Correio Serrano noticiou, em 29 outubro de 1924, o caso de
uma pessoa picada por cobra; tratava-se de um comerciante da “Villa
Ijuhy”. É impossível saber quantas pessoas, agricultores pobres na
maioria, foram picadas naqueles tempos e quantas morriam em conseqüência da ação do veneno combinada com a inadequação ou a demora no tratamento. De qualquer forma, é válido supor que não foram
muitas as vítimas fatais e que as cobras eram temidas e sistematicamente eliminadas. Pode-se supor, também, que, por um lado, as
mudanças ambientais dificultaram a reprodução das cobras e, por outro, a produção e o armazenamento de grãos como o milho permitiram
um aumento na população de roedores, ratos em especial, alimento
preferencial das cobras, que foram atraídas e se multiplicaram.
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Ainda hoje é utilizado na área rural um medicamento caseiro para
picadas de insetos – especialmente aranhas – e de cobras, para ser aplicado sobre a pele ou bebido; era uma garrafada denominada cobrina,
produzida pelos colonos com a casca de uma árvore com o mesmo nome
(Peschiera australis Müll. Arg/Miers ou Peschiera catharinensis DC/Miers)
e aguardente. O Die Serra Post publicou muitos anúncios desse medicamento produzido em laboratório farmacêutico, nos quais sugere-se:
Um verdadeiro benfeitor nas mordidas de cobras e aranha é COBRINA. Cobrina é um remédio preparado com essência de plantas, o qual,
nos seus efeitos em experiências, sempre foi aprovado. Nenhum outro
produto parecido conseguiu superar seus efeitos curativos.
Cobrina expulsa o veneno do corpo em poucas horas após ser picado por uma cobra venenosa. Em pouco tempo você pode retomar
suas atividades sem os mínimos vestígios, sem sentir mal-estar. É o
que expressam várias cartas de agradecimento (Die Serra Post, 28
out. 1921. MADP, tradução livre).

Na “Villa Ijuhy”, a convivência das pessoas com alguns animais
gerava específicos conflitos ou problemas. Em 1895, o padre Antoni
Cuber enviava correspondência a Horacio da Silva Lima, chefe da
Comissão de Terras e Colonização em Ijuí, comunicando que
(...) aos Domingos e dias de festa em que se collocarão seus animaes
e carros e muitas vezes, sindo (sic) attirados foguetes os animaes
despararão e os colonos desejando evitar uma desgraça querem ter
seus animaes presos nos dias em que venham na Igreja.
Peço então Va Sa Ilma. dizer-me se cede o lote ou a quem devem os
colonos requerer.
Como sempre sou seu criado
p. Antoni Cuber, Capellão (MADP AI 1.1 Comissão de Terras e
Colonização, caixa 7).
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Essa convivência conflituosa de pessoas e algumas espécies animais na sede municipal é percebida na leitura do jornal Correio Serrano, em edições de diversos anos, mostrando sua permanência no período pesquisado. Publicou-se numa edição de 1919 reclamação sobre a
criação de porcos:
Edital. De acordo com o arto. 45 do codigo de posturas municipaes
previne-se mais uma vez aos Snrs. proprietarios que continuam ter
porcos de engordo (sic) ou de cria dentro da Villa; que dentro do
praso de tres dias será dada uma busca geral, afim de serem apprehendidos os que forem encontrados, incorrendo na multa todo
aquelle (...) (Correio Serrano, 29 ago. e 08 set. 1919. MADP).

Em dezembro de 1930, cerca de uma década depois, quando a
“Villa Ijuhy” estava mais habitada, o Correio Serrano veiculou comentário semelhante, sobre a presença de porcos:
A Villa. (...) Apezar de nosso codigo de posturas, tratar muito claramente deste assumpto, continuam diversas pessoas tendo em seus
quintaes, chiqueiros com porcos, exhalando insuportavel fetido, o
que bastante vem prejudicar a saude publica, principalmente na estação que atravessamos.(...) (Correio Serrano, 11 dez. 1930. MADP).

Em 1921 o mesmo jornal registrou a preocupação com animais
soltos, especificamente vacas, que danificavam a vegetação ornamental cultivada na vila:
Animaes soltos. É de lamentar o fato de andarem vagando pélas ruas de
nossa cidade, animaes e vacas que não são seguros pelos seus proprietarios. Não só prejudica aos moradores como tambem a arborisação das
ruas e mesmo na Praça da Republica como tivemos occasião de presenciar ainda ha pouco uma ponta de vaccas penetrarem ali e que [se] não
fossem presentidas por uma praça da policia municipal, teriam seriamente damnificado o jardim (Correio Serrano, 16 mar. 1921. MADP).
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No ano seguinte, 1922, a preocupação continuava:
Animaes soltos. Apezar da municipalidade ter prohibido que se tivesse animaes soltos pelas ruas da villa, ainda existem alguns proprietários dos mesmos que pouco importam-se com tal prohibição e seus
animaes ahi andam vagando pelas ruas da villa. Achamos pois, conveniente chamar a attenção do Sr. Fiscal (Correio Serrano, 8 fev.
1922. MADP).

Ainda em 1925 o Correio Serrano noticiou a indesejada existência de animais soltos na praça da sede municipal:
De quem será? Já por algumas vezes temos visto na Praça da Republica,
pisoteando, e pastando aquellas lindas gramas dos canteiros, um cavallo preto.(...) Segunda-feira, com aquela torrencial chuva, tivemos
occasião de ver algumas vaccas pastando dentro da praça (...). Chamamos a attenção da autoridade competente para que sejam repostas nos
respectivos logares, as cruzetas da praça, afim de impedir [que] a mesma seja damnificada pela criação (Correio Serrano, 6 maio 1925. MADP).

Também em 1925, o mesmo jornal ressaltava que a presença de
alguns animais desagradava parte da população:
Mau habito. Ou por outra, contra o bem estar de nossa população.
Nestes ultimos dias de chuva, de lama, na rua José Bonifacio, há
trechos intransitaveis, não temos calçadas, o pouco de calçada que
exite é proximo á casa Gressler, ali a calçada é occupada por animaes
que são amarrados nas arvores de platas (sic) e viram-se para a calçada, impedindo que por ella se transite, obrigando os transeuntes a
passarem na lama. (...) os animaes podem ficar na lama, mas uma
pessoa não pode e não deve deixar de caminhar pela calçada, para
caminhar na lama (Correio Serrano, 16 maio 1925. MADP).

A convivência das pessoas com os cães soltos ou “vadios” gerava
um temor que ocupava o noticiário do Correio Serrano dos anos de
1924 e 1925:
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Cão hydrophobo. Segunda-feira, appareceu na villa um cão hydrophobo, mordendo a diversos outros. Diversas pessoas rasparam grande
susto, sendo que uma dellas teve a infelicidade de ser mordida, que
foi o sr. Alberto Samrsla, barbeiro, estabelecido a rua do Commercio, que transitava pela mesma rua, quando foi aggredido pelo animal, que produziu-lhe um ferimento em uma perna. O sr. Samrsla
seguiu hontem para Porto Alegre, onde foi submetter-se em tratamento no Instituto Pasteur (Correio Serrano, 6 fev. 1924. MADP).
Cães vadios. É incrivel dizer-se que há tantos cães vadios em nossa
villa, que andam vagando pelas ruas, offerecendo um serio perigo
aos transeuntes. (...) Não seria desagradavel que se extinguisse uma
parte desses vadios que andam pelas ruas (Correio Serrano, 29 abr.
1925. MADP).

Em contraponto, o anúncio do Correio Serrano de 1921, permite perceber uma relação diferente das pessoas com os cães domésticos:
Gratifica-se a pessoa que trouxer ou der noticias de 1 cachorro novo,
perdigueiro, que atende pelo nome de ‘Satrapo’ e que desapareceu
da casa de José Guilherme Dill, onde poderá ser dirigida qualquer
informação (Correio Serrano, 19 jan. 1921. MADP).

A mesma diferença na relação é notada no anúncio do jornal Die
Serra Post de 1922:
Cachorro pastor alemão. Belo exemplar, dois anos de idade, inteligente, atento, muito próprio para cão de guarda ou reprodução, está
para venda. Se desejar, há fotografia (Die Serra Post. 14 fev. 1922.
MADP, tradução livre).

O tratamento previsto em lei para a presença de cães soltos em
“Ijuhy” assemelhou-se ao praticado em Cruz Alta, onde:
Ao redor de 1850, fazia-se a matança de cães a tiros. A Câmara pagava o chumbo e a pólvora, aos fiscais. Era um espetáculo desconcertante quando os agentes do município, perseguiam a cainçalha que
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vagueava pelas ruas poeirentas da povoação, disparando as espingardas fumegantes, invadindo terrenos e charnecas, para dar cumprimento a um dos mais primários dispositivos das posturas municipais. A Câmara, mais tarde, revogou essa disposição. (...) As posturas, impondo a matança dos cães vadios, resalvavam (sic) os [bull]
dogues e perdigueiros, que pela muita utilidade, eram poupados a
essas matanças que, para as outras classes caninas, se processava de
forma sistemática e inexorável (Rocha, 1980, p. 61).

Considerando as permanentes queixas sobre cães soltos na “Villa Ijuhy”, observadas nos jornais, pode-se afirmar que o Código de
Posturas não era tão rigorosamente aplicado, ou seja, o cão sem coleira
nem sempre era “morto pelo fiscal”. Independentemente da aplicação do Código, ele revela que havia posturas distintas para a mesma
espécie animal; o cão doméstico, uma posse identificada pelo uso da
coleira e cuja perda era anunciada no jornal, teve um tratamento diferenciado daquele considerado vadio e associado à transmissão da hidrofobia ou raiva; afinal, o cão doméstico era útil às pessoas como
companhia, para vigiar a propriedade, para localizar e buscar a caça ou
para gerar ganho na venda de filhotes.
Percebe-se uma definição de espaços e limites; a praça era um
espaço cercado e reservado aos humanos, especialmente à elite ijuiense;
em algumas fotografias da época (Figuras 14 e 27) pode-se observar a
existência de cercas em torno da praça na vila e da cruzeta – semelhante
à roleta – onde passavam as pessoas, mas eram impedidos os animais
maiores, como vacas e cavalos, que causariam danos às plantas ali cultivadas. As calçadas destinavam-se aos humanos, não aos cavalos, mesmo
sendo animais úteis. O espaço urbano – ao contrário do rural – era considerado impróprio para a criação ou engorda de suínos e bovinos, daí as
queixas e o conflito com aqueles que desrespeitavam esta fronteira.
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Figura 27 – A praça da “Villa Ijuhy”
Vista da Praça da República. 1916. 1 fot. p&b.: 13 x 18 cm.
MADP Coleção Beck 0.2 0024.

Abordando ainda a relação humana com os animais, evidencia-se a
existência de um conhecimento popular sobre a natureza, ligado ao cotidiano e ao trabalho, encontrado na memória oral. A imigrante Vitória Megier, entrevistada em data desconhecida, relatou a existência de “tigres” na
Colônia, na década de 1890, e que os caboclos ensinaram sua família a
fazer fogo durante a noite para afastar esses animais. Havia a técnica de
aplicar barro na entrada da toca do peixe conhecido como cascudo (Hemipsilichthys gobio) na margem do rio, cavar adiante, retirar a água, induzindo
os peixes a saírem da toca e então capturá-los (entrevista com Antonio
Luiz Manthey, 2000). A posição da entrada do ninho da ave conhecida
como joão-de-barro (Furnarius rufus) era observada: se estivesse voltada
para o norte indicava que o inverno poderia ser rigoroso; a ave tinha, acre-
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ditava-se, a capacidade de prever a próxima estação e de precaver-se, bastava observar e interpretar sua ação. No mesmo sentido, relatava-se que
um pequeno inseto (não identificado) produzia, esporadicamente, uma
teia nos galhos da árvore denominada timbó (Ateleia glazioveana Baill.). Na
interpretação corrente significava que, no inverno seguinte, o frio seria
muito intenso. Afirmava-se também que, no final do inverno, quanto o
timbó brotava, não havia mais risco de formação de geada, extremamente
prejudicial aos cultivos de verão. O memorialista Hemeterio J. Velloso da
Silveira registrou em 1909, sobre a Picada e o Rio Conceição, que:
Pouco abaixo da estrada existe um vau perigozo, por cima d’uma
cachoeira com pouco mais d’um metro de queda. D’ahi para baixo,
alem de profundo, o rio é correntozo por dentro d’um espesso bosque até desagoar no Ijuhy Grande.
N’alguns dias, bem cedo, ouve-se de longe um fragor desuzado do
desempenhar das agoas. “É signal certo da chuva” dizem os habitantes do logar (1909, p. 217).

Lindman, no final do século 19, observou:
Uma particularidade dessas mattas em que agora estamos no planalto é a grande abundancia em “taquarussú” (...). Seus colmos da
grossura de uma braço estão afastados uns dos outros, mas formam
arcos completos da altura de 10 metros e enchem a matta até o chão
com sua folhagem verde-clara, densa e abundante. Notavel é a affirmação dos brasileiros – que um “taquaral” é de terra ruim. Ao redor
de Ijuhy ás vezes crescia taquara em terreno de matta secco e na
matta que, independente da taquara, era rala ou “aberta” (Lindman; Ferri, 1974, p. 202-203).

Não é significativo para esta pesquisa se essas previsões e observações populares tinham o resultado esperado ou previsto; vale, isso
sim, preservar a memória e compreender a importância desse conhe-
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cimento popular para a sociedade da época. Nessa tarefa pode-se aplicar os estudos de José de Souza Martins sobre a fronteira e os conflitos
sociais no Brasil atual, na segunda metade do século 20; entende-se
que é adequado empregar suas idéias para analisar a colonização de
Ijuí, mesmo que esta tenha ocorrido em outro período, muito anterior. Argumenta este autor que há uma temporalidade, um tempo da
fronteira. No fragmento transcrito a seguir apresenta-se uma seqüência temporal: primeiro, a fronteira demográfica, depois, a frente de
expansão, a fronteira econômica e, por fim, a frente pioneira. Assim,
frente de expansão e frente pioneira têm temporalidades diversas, são
mundos diferentes e articulados.
Entre a fronteira demográfica e a fronteira econômica está a frente
de expansão, isto é, a frente da população não incluída na fronteira
econômica. Atrás da linha da fronteira econômica está a frente pioneira, dominada não só pelos agentes da civilização, mas, nela, pelos
agentes da modernização, sobretudo econômica, agentes da economia capitalista (...), da mentalidade inovadora, urbana e empreendedora (Martins, maio 1996, p. 158).

Martins acrescenta adiante que “A distinção entre frente pioneira e frente de expansão é, na melhor das hipóteses, um instrumento
auxiliar na descrição e compreensão dos fatos e acontecimentos da
fronteira. É um instrumento útil quando as duas concepções são trabalhadas na sua unidade (...)” (maio 1996, p. 158). Essa temporalidade pode ser percebida, na “Colonia Ijuhy”, na existência desse conhecimento popular sobre a natureza – informações sobre o nome e utilidade de plantas, como a durabilidade das diversas madeiras e suas
propriedades curativas, hábitos dos animais, sinais que prenunciavam
mudanças atmosféricas, indicadores da qualidade do solo – que foi
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parcialmente herdado, aprendido, utilizado e recriado pelos colonos
que integravam a frente pioneira, possivelmente produzido e conservado por caboclos e indígenas em séculos de observação e experiência,
muito antes da colonização.
Esta é uma interpretação que coincide com o que observou
Sérgio Buarque de Holanda sobre a habilidade de orientação dos indígenas brasileiros, repassada a outros grupos sociais:
Essa destreza com que sabiam conduzir-se os naturais da terra,
mesmo em sítios ínvios, herdaram-na os velhos sertanistas e guardam-na até hoje nossos roceiros. Concebe-se que práticas inventadas pelo gentio para marcar os caminhos – por exemplo, o uso de
dobrar os galhos de ou de golpear os troncos de árvore, ainda freqüente entre gente do interior – fossem facilmente aceitas pelos
desbravadores paulistas (1994. p. 20).

E também com a pesquisa de Warren Dean:
Os homens da Mata Atlântica, como todas as suas outras criaturas,
haviam armazenado, durante 12 mil anos, seus próprios estoques
de informação. Cada grupo havia atribuído nomes a centenas de
espécies para as quais encontravam algum uso e sobre as quais
conheceram os hábitats, estações, hábitos e, ainda, relações com
outras espécies (1996, p. 83).

São temporalidades diferentes – do colono, do caboclo e do indígena – que conviveram na “Colonia Ijuhy”, onde a natureza era
uma fronteira. Os colonos, que imigraram para uma região desconhecida, na qual parte dos animais e plantas também era desconhecida,
serviram-se de um conhecimento produzido muito antes, que foi essencial para sua instalação e sobrevivência no ambiente.
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Nas fontes pesquisadas há ainda algumas poucas informações
sobre a existência de bichos-de-pé, papagaios, moscas, vespas, abelhas, mosquitos e ratos na Colônia. Com exceção da abelha – nativa ou
européia, mais comentada nas fontes e considerada útil como produtora de mel e cera para os humanos – os demais animais eram vistos
como problemas; há repetidos comerciais do produto Zélio, para matar
ratos, nos jornais Correio Serrano e Die Serra Post. A existência de um
objeto conhecido como “pega-moscas” no acervo do Museu Antropológico Diretor Pestana, também conservado por algumas famílias, leva
a pensar na considerável presença de moscas na Colônia. É um objeto
confeccionado em vidro transparente no qual colocava-se água e sabão
diluído; depois de tampado, aplicava-se melado sobre a mesa e, sobre
a isca, o “pega-moscas” ligeiramente elevado por três pequenos “pés”;
as moscas atraídas, depois de fartarem-se e enganadas pela transparência do vidro, voavam para dentro da armadilha, morrendo depois de
mergulhar na água com sabão.
Do ponto de vista humano, nos tempos da colonização nenhum
animal foi mais nocivo que as formigas cortadeiras e os gafanhotos. Os
testemunhos da presença de formigas disputando alimento com os
humanos são abundantes; o padre Cuber, em 1898, observou as “enormes quantidades e variedades de formigas que aqui existem” (1975,
p. 33). No relatório de 1913 Antonio Soares de Barros, referindo-se à
Inspetoria Agrícola do Estado, escreveu: “A mesma Intendencia mandou um encarregado para ensinar o meio pratico de matar formigas,
que bons serviços prestou a esta zona. Agradeci em nome da população” (Relatório Municipal de 1912. MADP 1.2 Prefeitura Municipal
de Ijuí, pasta 6). Em 1918 o intendente relatou sua negociação com o
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governo do Estado e as dificuldades para obter os seiscentos quilogramas do formicida Capanema que havia solicitado. E assim, nos relatórios dos anos seguintes, o “combate a essa praga” sempre recebeu
espaço e a dificuldade em obter a quantidade desejada de formicida
se manteve. Em 1923 o Die Serra Post anunciava:
Formicida Radical! Formicida Radical é o melhor, o de efeito mais
garantido da região. Formicida Radical significa o extermínio garantido das formigas.
Fabricante: Carlos Günther e Cia. Ltda. Porto Alegre (...) (Die Serra
Post, 16 fev 1923, MADP, tradução livre).

Em 1924 Antonio Soares de Barros destacava que “O maior flagello dos agricultores tem sido a formiga” (Relatório Municipal de
1924. MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 13). Relatou ainda a criação de uma sociedade denominada Bauernhilfe, talvez nos
moldes de uma associação, para divulgar conhecimentos agrícolas e
auxiliar no combate à formiga; como nos anos anteriores, o intendente
enfatizou os esforços para auxiliar os agricultores, adquirindo formicida de boa qualidade por preço acessível. O relatório de 1925 registrou
como despesa extraordinária a compra de nada menos que 1.099 caixas de Formicida Capanema! No mesmo ano o intendente Alfredo
Steglich comunicou, por meio do jornal Correio Serrano, a chegada
de 560 caixas (contendo 10 litros cada) de formicida a serem vendidas
pelo preço de custo. Em 1929 continuou “o flagello de nosso colono,
que, aliás, lucta sem treguas pela extincção dessa praga damninha”
(Relatório Municipal de 1929. MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de
Ijuí, pasta 15), mal que o administrador municipal prometeu continuar
combatendo.
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O álbum comemorativo publicado em 1922 reveleva a mesma
postura diante da presença das formigas nas roças do município de
Ijuí:
Insectos. Há grande variedade de insectos. Entre os damninhos está a
formiga que é preciso combater a todo transe. É o maior inimigo da
lavoura entre nós; infelizmente o Ministério da Agricultura ainda não
quis attender convenientemente o colono nesse ponto, o que seria
facilimo, pondo á venda, nas sédes dos Municipios, quantidades sufficientes de insecticidas capazes de auxiliar a sua extinção. Nas florestas abundam as abelhas selvagens que produzem (...) (1822-1922:
7 de setembro: Ijuhy no centenário. scp. Ijuí: 1922, p. 7. MADP).

No jornal Correio Serrano lê-se que, em 1921, “A Intendencia
Municipal recebeu para distribuir aos agricultores uma regular quantidade de formecida (sic) ‘Merino’, de superior qualidade, e que será
vendida a 10$000 reis a lata” (Correio Serrano, 20 abr. 1921. MADP).
Também no Correio Serrano são encontrados anúncios comerciais como
estes:
Contra formigas só “Insecticida Carriere” (sem machina, agua ou
fogo). O que delle diz conhecidissimo e acatadissimo publicista Hugo
Metzler, do “Deutsches Volksblatt” (...) (Correio Serrano, 6 dez.
1922. MADP).
Formicida Capanema (...) receberam José Lucchese & Irmão. Ijuhy
(Correio Serrano, 30 jul. 1926. MADP).

Os testemunhos encontrados nos documentos analisados convergem para uma conclusão bastante clara: a formiga cortadeira do
gênero Atta, muito numerosa e resistente, utilizava-se de folhas de
plantas cultivadas pelos colonos para nutrir um fungo que lhe servia
de alimento, a ponto de, na perspectiva humana, trazer grandes pre-
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juízos. Conforme a classificação usada por biólogos a partir das categorias criadas por Lineu (Karl Von Linné) no século 18, que são:
reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, as formigas cortadeiras integram a ordem das Hymenopteras, família Formicidae,
subfamília Myrmicinae e os principais gêneros são Atta, Acromyrmex
e Mycocepurus. O desejo de administradores e colonos era de exterminar as formigas, vistas como insetos nocivos que nenhuma utilidade tinham para as pessoas. Popularmente, as formigas cortadeiras são
chamadas de saúva e quenquém; no sul do país, pelo menos, especialmente entre os colonos imigrados, usava-se as denominações “mineira” e “schlepper” – do alemão “carregadeira” – para diferenciar
espécies. É difícil estabelecer a quantidade de formigas existente
antes da colonização, mas é possível que tenha aumentado com o
desmatamento, com a redução do número de animais predadores
(que antes já eram poucos) e com os cultivos introduzidos. Administradores e colonos encontraram poucas alternativas para o problema
da presença das formigas, além da utilização de grande quantidade
de veneno, alguns muito tóxicos como aqueles que continham arsênico, nem sempre eficiente. Uma prática alternativa de resultados
limitados, conhecida e certamente utilizada na “Colonia Ijuhy”, era
a de amarrar capim seco ou lã de ovelha junto ao tronco de árvores,
dificultando o acesso das formigas às folhas (fotografia da Coleção
Jaunsem 1.1 0155, MADP). Outra forma alternativa, embora trabalhosa, consistia em localizar, cavar até o formigueiro (denominado
panela) e aplicar água fervente; assim, morriam muitas formigas e,
talvez, também a formiga rainha.
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A memória oral e a existência de vestígios materiais como os
equipamentos de aplicação de veneno, sustentam esta interpretação.
Em um tipo de máquina, o movimento do fole, confeccionado em
couro e madeira, bombeava ar para uma câmara metálica que continha
o veneno e dali para um tubo previamente instalado em uma das entradas do formigueiro; era uma forma de introduzir o produto tóxico
nas galerias subterrâneas cavadas pelo inseto, inacessíveis ou de difícil
localização.
As formigas não foram uma exclusividade da “Colonia Ijuhy”.
Warren Dean escrevendo sobre o Brasil colonial comentou que
o lavrador podia confiar em um intervalo de dois ou três anos de
colheitas tranqüilas antes de as formigas aparecerem em grande
número. Todos os observadores coloniais da lavoura concordam que
a onipresença das cortadeiras, sua agressividade e sua resistência a
qualquer medida defensiva que os lavradores conseguissem conceber ou aplicar eram uma causa importante da persistência da agricultura itinerante (1996, p. 127).

No início do século 20, em Ijuí, os agricultores estavam vinculados e limitados ao tamanho da propriedade e podiam apenas, além de
aplicar formicida e adotar algumas outras técnicas, abrir roça nova removendo partes de mato que ainda existia, plantando em lugares onde
as formigas não eram numerosas.
No livro Os insectos do Brasil, publicado em 1928 por Ernesto
Ronna, professor de Agronomia, o principal capítulo denomina-se “Insectos prejudiciais” – seguido do capítulo “Insectos uteis” – nos quais
tratou da formiga cortadeira:
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Muito se tem escripto sobre os meios de livrar as lavouras destes
inimigos terríveis, innumeros processos foram aconselhados, todos
têm o seu lado bom do ponto de vista da utilidade, mas infelizmente a praga das formigas continua chamando a attenção dos agricultores em todos os Estados do Brasil (p. 101-102, os grifos são meus).

Além de evidenciar a presença e o problema das formigas cortadeiras no país, Ronna reafirmou o entendimento da natureza que se
apoia na divisão dos insetos em nocivos e úteis aos humanos e na necessidade de exterminar os prejudiciais.
Menos previsíveis que as formigas cortadeiras eram os gafanhotos (Schistocerca cancellata ou Schistocerca paranensis). Há registros da
passagem desses insetos migratórios pela “Colonia Ijuhy” a partir de
1906, quando a Comissão de Terras e Colonização registrou que “Como
nos demais nucleos coloniaes do Estado, foi extraordinaria a diminuição da produção, devido a invasão dos gafanhotos em Novembro do
anno findo e secca de Dezembro a Abril ultimo” (Relatório de 1906,
MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 2). O engenheiro
Augusto Pestana informou no relatório de 1907 que “foi excellente a
ultima colheita (...) não tendo sido a colonia invadida pela terrivel
praga de gafanhotos” (MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização,
pasta 2). No ano seguinte ocorreram “frequentes invasões”. De 1909
a 1916 os relatórios oficiais não registraram a passagem de gafanhotos
pela Colônia como um problema, entretanto o relatório de 1917 nos
permite saber como a presença do inseto era entendida pelo intendente municipal:
Gafanhotos. Apoiado nos moradores da zona colonizada, tenho procurado auxiliar os agricultores na extincção dos saltões, fornecendo
veneno, nomeando fiscaes, collocando turmas nos lugares mais ne-
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cessarios, appellando para os refratarios para auxiliarem os que trabalham nesse serviço. O trabalho tem sido insano e fatigante, mas
felizmente parece-me que a maioria dos agricultores salvarão as suas
plantações. Se o municipio tivesse de organisar turmas de trabalhadores assalariados, para attender a todo o municipio, ficaria sem
recursos para conservar os diversos ramos, em que se desdobra o
serviço publico e, o resultado não seria igual. Ainda não posso saber
exactamente o despendio com tal serviço, por não estar terminado,
motivo por que, não recorri ao governo do estado solicitando auxilio
(MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 9).

No mesmo relatório o tesoureiro do município informa que “Conforme vossa autorização, tem sido attendido as despesas de extincção de
gafanhotos nas zonas: Cadeado 2o districto, linha Base e 1 Leste, 2a e 3a
secção da Ramada no terceiro districto, por já terem extinguido os terriveis orthópteros” (MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 9).
Em 1921 formigas e gafanhotos, simultaneamente, disputavam
alimento com os colonos e o intendente relatava:
Depois de uma benefica ausencia de quatro annos tornaram a visitar-nos esses terriveis inimigos da lavoura. Felizmente da grande
nuvem que aqui passou só um pequena mancha do Municipio foi
escolhida por elles para descanço e desova. A Intendencia tem fornecido veneno, auxiliando assim a sua extincção e parece não foram
nem serão grandes os estragos dessa praga (Relatório Municipal de
1921. MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 12).

Pouco antes o Jornal Correio Serrano havia noticiado um convênio entre os governos do Brasil e do Uruguai “para a extincção da
praga de gafanhotos que periodicamente tantos prejuizos causa á agricultura no Brasil e no paiz vizinho” (8 jun. 1920. MADP). A seguir, o
mesmo jornal veiculou diversas notícias e alertas sobre a chegada dos
insetos na região, “ave (sic) devastadora que nos envia a terra do Pampa” (2 nov. 1921. MADP).
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O problema da presença de gafanhotos era compreendido por
colonos e administradores de forma muito semelhante ao da formiga.
A aplicação do inseticida conhecido como “pó-de-gafanhoto” (BHC –
benzeno hexaclorado), contudo, só mais tarde tornou-se a principal
solução, certamente após 1930. Outras práticas adotadas para o controle dos gafanhotos são relatadas em entrevistas (Felicida Kunzler e
Benjamin Kunzler, 20 jun. 2000, Elizabeta Porazzi, 10 mar. 2001, gravação, posse do autor). Uma delas consistia em tentar afugentar os
insetos batendo em latas para produzir barulho ou usando varas de
madeira com um pedaço de tecido fixado na extremidade; o Museu
Antropológico Diretor Pestana conserva algumas fotografias (Coleção
Jaunsem 3.1 0019 e 3.1 0036) retratando a utilização deste segundo
recurso, talvez em anos posteriores a 1930. Além de pousar sobre plantações e árvores, alimentando-se das folhas, os numerosos gafanhotos
muitas vezes depositavam seus ovos no chão, dos quais nasciam novos
insetos semanas depois; os colonos eliminavam os pequenos “saltões”,
ainda incapazes de voar, empurrando-os para valas cavadas no solo e
cobrindo-os com terra. Outra alternativa era aguardar até o nascimento e migração dos insetos para então, se ainda houvesse tempo, refazer
o cultivo devorado. No livro “Os insectos do Brasil”, de 1928, sugeriuse o uso de valas e de outras práticas que não foram observadas na
“Colonia Ijuhy”:
Contra os ovos postos em terra que contém argilla em grande quantidade o melhor meio é a soquetagem e quando fôr possivel a
inundação; (...) Em outras terras conforme as circumstancias locaes deve-se praticar aração, gradagem, soquetagem, raspagem ou
inundação.
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(...) Contra os saltões, logo depois de nascidos, quando estão num
quasi período de completo descanço deve-se tomar a offensiva cavando valletas de isolamento, sulcos e fazendo o uso das “vassouras
de fogo”. Quando os saltões estão em pleno movimento, isto é, no
ultimo periodo, além dos primeiros quinze dias de vida, é a defensiva que precisa manter enxotando-os para as valletas e as barreiras
que apllicadas convenientemente dão optimos resultados. Estas
barreiras de lona oleada ou de folhas de Flandres mantidas a prumo,
conduzem os saltões para um fosso especial ou caldeirão no qual os
saltões cáem e são enterrados. Podem-se tambem enxotar para um
matto, capoeira ou posto apropriado para depois atear fogo (Ronna,
p. 100).

No livro, todavia, não prescreve-se inseticida, reforçando a afirmação de que até a década de 1930 não havia veneno específico para o
controle da população de gafanhotos.
A perspectiva da prioridade humana, da natureza disponível para
o uso humano, da classificação dos animais em úteis e nocivos, também fica evidente no tratamento aplicado à presença das formigas e
dos gafanhotos em Ijuí.
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5. UM AMBIENTE DESTINADO
AO PROGRESSO PELO TRABALHO
Discute-se neste capítulo uma concepção, a idéia de progresso
pelo trabalho, muito presente nas fontes pesquisadas, expressa em
especial pelos administradores da Colônia, segundo os quais o progredir estava associado à superação das características naturais do ambiente e à utilização dos bens naturais pelas pessoas.
A colonização do planalto do Rio Grande do Sul por meio
de imigrantes europeus, inclusive da região das Missões, foi diversas vezes proposta no século 19 por autoridades e autores como
Evaristo Affonso de Castro, de Cruz Alta, que assim se expressou
sobre a inauguração da estrada de ferro no vizinho município de
Santa Maria:
A colonisação não se fará esperar, porque o colono, a par de terras
fertilissimas, estará em rapida communicação com os centros populosos.
A colonisação será uma realidade, em maior ou menor lapso de tempo, porque o colono, alem do que já apontamos, encontrará um
clima saudavel e temperado, e conhecedores das riquezas naturaes
deste uberrimo solo, escolherá de preferencia esta zona da provincia, para segunda patria, realisando aqui, com facilidade, as justas
aspirações que não podia obter na mãe patria (1887, v. 1, p. 79).
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Francisco de Assis Pereira de Noronha, também em 1887, ao
avaliar o livro escrito por Evaristo de Castro, fez comentários que revelam sua postura diante da natureza:
E já que fallei em Uruguay, não posso deixar de dizer algumas
palavras sobre a riqueza hydrographica d’esta região. (...).
A disposição topographica do territorio é tão feliz que suas aguas
podem com facilidade ser aproveitadas tanto á industria agricola
como fabril, podendo-se calcular em uma força motora correspondente a 500:000 cavallos vapor por dia! que se perdem (Castro,
1887, v. 1, p. XI-XII).

A preocupação do autor com a perda de uma força motora equivalente a quinhentos mil cavalos-vapor, reafirma a idéia da natureza
para o benefício humano, ou seja, que o rio e sua força estão ali para
servir às pessoas. O comentário de Noronha é muito semelhante ao do
viajante José de Lima Figueiredo, que calculou, em 1941, a potência
mecânica das cataratas do Rio Iguaçu, próximas da foz, em “H. Ps”
(Arruda, 2000a, p. 93); isso revela, conforme Gilmar Arruda, um olhar
que “é dirigido pela técnica, pela ciência para enquadrar o território
brasileiro numa perspectiva de utilização dos seus elementos para o
progresso” (p. 97).
No relatório de 1899 da Comissão de Terras e Colonização, o
engenheiro e administrador Augusto Pestana, afirmava que “Devido
á prodigiosa uberdade do solo e aos habitos de trabalho de seus habitantes, é de esperar o crescente progresso da Colonia Ijuhy, sendo
porém necessário attender-se ao desenvolvimento dos meios de communicação.” (MADP AI 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta
1). No relatório de 1902 destacava:
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Em toda a Colonia é geral a animação e tudo faz prever um futuro
prospero. Para o completo desenvolvimento da Colonia torna-se
indispensável a construção das estradas de rodagem, de que já
tratei, principalmente das 2 projectadas na margem direita do
Ijuhy, dando sahida para o Alto Uruguai e municipios de Santo
Angelo e Palmeira (MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização,
pasta 1).

No ano seguinte Pestana tornou a afirmar: “Estou convencido
de que ficando concluida a rede geral das estradas da colonia, ella
tomará um desenvolvimento assombroso” (Relatório de 1903, MADP
1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 1). Em 1912 Antonio Soares de Barros, o novo intendente, transcreveu em seu relatório uma
mensagem do administrador anterior: “Não há nada tão necessario ás
regiões coloniais como as aulas e as estradas. Sem aulas e viação não
haverá progresso nem desenvolvimento algum. Assignado Augusto
Pestana” (MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 6). As
“aulas”, no vocabulário da época, eram as escolas; assim, a abertura e a
conservação de estradas – e a escolarização – eram temas sempre muito presentes nos relatórios municipais e, para as autoridades da época,
indispensáveis.
O solo, inicialmente – e temporariamente – muito fértil, favorecia colheitas admiráveis, apesar das dificuldades criadas pelo clima e
por animais, incrementando a economia regional; Hemeterio J. Velloso da Silveira, residindo em Cruz Alta, observou que “Nos ultimos
doze annos afluem também colonos, offerecendo á venda productos
de seu trabalho, leitões e aves, etc.; outr’ora raros e mui caros, hoje
baratissimos” (1909, p. 342). No segundo distrito de Ijuí, registrou-se
que:

148

MARCOS GERHARDT

No fim da segunda década o retrato da colônia é bem mais agradável. Ao longo das ruas já não há mais a mata selvagem. Bonitas
residências de colonos, rodeadas de laranjais em flor, pessegueiros e
ameixeiras mostram claramente o progresso. Em verdes campos
pastam vacas gordas, cavalos e terneiros. Já existem mais serrarias,
algumas com água e outras a vapor, mais olarias e fábricas de telhas
que facilitam a construção de moradias (1824-1924: Registro da festa, 1996, p. 22-23).

Produto
Milho
Feijão
Trigo
Batata inglesa

1896
1.174
148
126
20

1914
40.000
1.600
1.500
2.500

Anos
1920
1932
48.130
46.998
3.160
1.310
1.620
8.000
2.310
1.321

1940
31.493
2.313
951
1.240

1950
15.300
1.050
3.080
1.200

Quadro 11 - Produção agrícola em Ijuí - em toneladas
Fontes: Callai, Jaeme Luiz. A agricultura na história de Ijuí. Liv. Unijuí
Ed., 1987. p. 15 (Coleção Centenário de Ijuí, 5), Roche, Jean. A colonização alemã e o Rio Grande do Sul. Tradução de Emery Ruas. Porto Alegre:
Editora Globo, 1969. v. 1 p. 313 (Coleção Província).

Os números do Quadro 11 mostram um admirável crescimento
da produção agrícola até 1932, especialmente de milho, essencial na
produção de farinha para consumo humano e na alimentação de suínos e outros animais. Jean Roche escreveu sobre uma produtividade,
em colônias alemãs, de 80 a 200 por 1 para o milho, nos 20 primeiros
anos e de 30 a 50 para o feijão preto (1969, v. 1, p. 265).
Com a extensão da via férrea até Ijuí em 1911 – símbolo da
modernidade no século 19 e importante meio de transporte – e com a
emancipação do município, em 1912, a perspectiva de progresso continuou. Antonio Soares de Barros, intendente municipal por cerca de
20 anos, escreveu sobre isso em relatórios de diferentes épocas, ou
seja, em 1912, 1916 e 1921:
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Só quem trabalhou durante annos, pelo progresso de Ijuhy, pode
comprehender, como a alma vibra do mais eloquente enthusiasmo,
vendo a operoza colonia de hontem, constituida hoje em rico e
florescente municipio (...).
A nòs compete cooperar para que Ijuhy sempre, sempre vá avançando a passos firmes pela estrada larga do progresso, pelo caminho
brilhante da honestidade (Relatório Municipal de 1912. MADP 1.2
Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 6).
Segundo e terceiro Districto. Acompanham o desenvolvimento progressista do [município] notando-se progressos em toda parte; as
suas sédes agora com ruas alinhadas, praças abertas, edificações augmentadas, impressionam agradavelmente os visitantes. O municipio de accôrdo com os moradores do mesmo, procura auxiliar esse
desejo de progresso (Relatório Municipal de 1916. MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 9).
Continua o nosso Municipio a evoluir e desenvolver-se em todos os
seus ramos sempre progressista, confiante e ordeiro (Relatório Municipal de 1921. MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 12).

Comentários publicados no Jornal Correio Serrano em aniversários de fundação da Colônia também contribuem para compreender
aquela época: “Ijuhy. Mais um ano. Passa hoje mais um anno da fundação da nossa progressiva Villa Ijuhy. (...) Avante Ijuhy! Sempre avante” (19 out. 1921, MADP), “Ijuhy. A 32 annos atrás, Ijuhy era como se
pode dizer uma verdadeira floresta, e hoje admirado por todos quantos o visitam” (18 out. 1922, MADP).
O texto de um álbum comemorativo de 1924 descreve na mesma direção:
Quem volta, depois de anos de ausência, não pode negar o grande
progresso que vê em nossa colônia. (...) Comunidades selvagens e
incultas, colégios libertinos ou festas extravagantes em comunidades até agora não aconteceram. Queira Deus que continue assim.
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(Temos aqui disciplina e ordem) (...). Progresso se vê nas ruas. Caminhões de carga carregados levam, diariamente, produtos agrícolas
até a estação ferroviária de Ijuí (1824-1924: Registro da festa, p. 31).

Em capítulo anterior analisou-se o aumento populacional e a
venda de terras aos imigrantes na forma de pequenos lotes de cerca de
25 hectares para cada família, com variações e casos de aquisição de
áreas maiores. Isso permitiu deduzir a rapidez das transformações econômicas e ambientais; a paisagem foi rapidamente transformada com
o auxílio do machado, da foice, da enxada e do fogo. Essas mudanças
possivelmente fascinaram e entusiasmaram os administradores e a
população da Colônia. Assim, o ambiente da “Colonia Ijuhy” era visto
– ao menos pelos seus administradores – como naturalmente rico, intocado e improdutivo, que precisava ser desbravado e ordenado; ambiente capaz de fornecer riqueza que aguardava para ser extraída e
apto a produzir por meio da agricultura; entendia-se como um desperdício conservar o ambiente com suas características naturais, como
devoluto. O progresso da sociedade era percebido na superação das
características naturais do espaço, ou então a vitória da ação humana,
do trabalho, sobre a natureza, mesmo que parcial. Em um ambiente
no qual a madeira era abundante, o engenheiro Augusto Pestana orgulhava-se de que “A sede da margem esquerda progride extraordinariamente; muitas foram as construcções ali feitas durante o anno
passado, sendo de esperar que em breve nenhuma caza de madeira
seja edificada” (Relatório de 1900, MADP 1.1 Comissão de Terras e
Colonização, pasta 1). O progresso era medido pela substituição da
“mata selvagem” por casas e pomares, por roças e potreiros. Parte
considerável das fotografias publicadas no álbum “1822-1922: 7 de
setembro: Ijuhy no centenário” retratava residências, prédios públi-
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cos, escolas, igrejas, pontes, cultivos e criação de animais, ou seja, o
resultado da ação humana, a transformação do ambiente, símbolos do
progresso e da civilização. Cenas da natureza também integraram o
álbum; foram retratadas cascatas, admiráveis por sua beleza ou por ser
“onde está sendo construida a usina hydro-eletrica Municipal” (18221922: 7 de setembro, 1922). Retoma-se aqui a idéia, já apresentada
nos capítulos anteriores, de que – na visão da época – a natureza estava
disponível para a utilização humana, para servir àquela sociedade que
desejasse progredir; idéia parcialmente modificada com o tempo, mas
evidentemente presente na colonização de Ijuí e ainda muito viva.
Percebe-se em vários dos fragmentos de documentos transcritos até o momento, uma conjugação de progresso, trabalho e ordem
ou disciplina; é preciso lembrar que a República fora recentemente
proclamada e que, segundo Sandra J. Pesavento:
A primeira República no Rio Grande do Sul notabilizou-se dentro
do contexto geral pré-30, pela orientação positivista de seus membros, o que pode se constatar tanto nas diretrizes políticas adotadas
como na organização administrativa do Estado. (...). Parece, contudo, que o Rio Grande do Sul foi o Estado onde as idéias positivistas
encontraram maior eco e exeqüibilidade (1979, p. 205).

Comentando os fundamentos do positivismo, Pesavento argumenta:
Tais concepções se inserem dentro de uma perspectiva de classe
dominante, interessada fundamentalmente na conservação da ordem em que exerce seu esquema de dominação. Inegavelmente,
esta classe deverá estar possuída de um conteúdo progressista, mas
este progresso é admitido dentro da ordem, sem subversão de estruturas (...) (1979, p. 208).
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Merece destaque também a concepção de que os colonos imigrados que não progrediram nos anos iniciais iriam progredir, estavam
destinados ao êxito. Isso pode ser observado no documento de 1924,
mais uma vez citado:
O gado é gordo, até brilha, as casas são sólidas e firmes, na terra há
frutas e árvores carregadas; esse é o quadro que o visitante vê. Têm
alguns que ainda estão no começo, mas, com tempo e se entrar dinheiro, mudam e vão para frente (1824-1924: Registro da festa, p. 15).

A opção por linhas e travessões perpendiculares como forma de
organizar a maior parte da Colônia e a coincidente abertura de estradas retas, sem acompanhar o relevo, geraram diversos caminhos com
subidas íngremes e fortes declives; fortaleceu, por outro lado, a idéia
de uma Colônia organizada e disciplinada. Na “Villa Ijuhy” também
ocorreu um planejamento que se traduziu em ordem e disciplina, semelhante a muitos outros projetos de colonização: foram demarcadas
64 quadras uniformes – com exceção de duas quadras que são menores, abrindo espaço para centralização da praça – de 100 metros de
largura e 100 metros de comprimento (ver Figura 7) e ruas largas.
Destaca-se a lógica de denominação alternada das ruas: uma recebeu o
nome de alguma figura de destaque nacional ou regional, como Floriano Peixoto e Bento Gonçalves; a rua seguinte, paralela, levou por
nome uma data comemorativa, como 7 de Setembro e 15 de Novembro e assim prosseguiu; as duas igrejas, luterana e católica, foram simetricamente localizadas e construídas, uma de cada lado da praça.
Os administradores, e talvez parte da população, entenderam a
“Colonia Ijuhy” como um espaço destinado ao progresso, com características especiais, favoráveis ao desenvolvimento econômico, em que a
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natureza era, ao mesmo tempo, útil e um empecilho. Útil como fornecedora de matérias-primas, de madeira para construção, de lenha para
fogões, fornos e para o preparo da erva-mate, de força hidráulica, de
caça, de pesca, de argila para a produção de tijolos e telhas e como terra
fértil que podia ser cultivada. Empecilho enquanto floresta que precisava ser removida para ceder lugar aos cultivos, ambiente que abrigava
plantas e animais considerados daninhos ou perigosos. A utilização ou a
superação das características naturais por meio do trabalho, a civilização
e humanização da natureza, eram indicadores do progresso daquela sociedade, conforme os conceitos daquela época, embora essa civilização
não tenha sido completa no período estudado.
Uma oposição entre a natureza e as pessoas pode ser percebida
no entendimento da época; como numa “batalha”, por vezes o esforço
humano de produzir e progredir era derrotado pela presença de insetos vorazes, por ocorrências atmosféricas inesperadas ou espaços já civilizados eram retomados pelo mato, como a Comissão de Terras registrou em seu relatório de 1899:
Convem tambem e com urgência, regularisar o estabelecimento de
grande numeros de nacionaes, que prestaram serviços na defesa da
Republica e se estabeleceram na margem direita do rio Ijuhy, onde
é imprescindível fazer a verificação das medições effectuadas pelo
Banco Iniciador de Melhoramentos, das quaes não existem mais
vestígios, legalisando ao mesmo tempo os direitos de grande numero de posseiros, que, n’aquella zona, não estão reconhecidos como
proprietários das terras que occupam (MADP AI 1.1 Comissão de
Terras e Colonização, pasta 1).

Embora não existam, nas fontes consultadas, informações substanciais sobre a atuação do Banco Iniciador de Melhoramentos, é possível deduzir que se tratava de uma demarcação preliminar para coloniza-
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ção; nota-se também a existência e a disposição dos administradores de
regularizar as posses dos nacionais, assim denominados em oposição aos
estrangeiros. No mesmo relatório escreveu-se sobre “O prolongamento
tambem da estrada de rodagem de um dos travessões 20 ou 42, até as
divisas da Colonia a leste e finalmente completa reparação das estradas
existentes, que em muitos pontos precisam ser quasi reconstruidas”
(Relatório de 1899, MADP AI 1.1 Comissão de Terras e Colonização,
pasta 1), ou seja, as demarcações e as estradas pouco utilizadas foram
sendo ocupadas por uma vegetação precursora do mato, a capoeira.
Tomando como fonte o relatório de 1900, da Comissão de Terras, sabe-se que:
Enormes foram os prejuizos causados pelas chuva torrenciaes que
cahiram durante os meses de Agosto á Outubro do anno passado e
pela seca terrivel dos mezes de Dezembro a Janeiro. (...) A colheita
de feijão foi má. Apenas as colhetas de milho e fumo foram soffriveis. Quasi todas as outras culturas nada produziram (MADP 1.1
Comissão de Terras e Colonização, pasta 1).

A mesma Comissão, nos relatórios de 1902 e anos depois, de
1911, continuou registrando problemas oriundas das mudança atmosféricas:
De janeiro á Abril houve forte secca que muito prejudicou as plantações de Novembro e Dezembro. Devido á secca chegaram á incendiar-se grandes extensões de mattos e capoeiras (Relatório de
1902, MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 1).
A secca extraordinária de quasi 4 mezes causou sérios prejuizos aos
colonos. (...) Felizmente este anno só houve geadas, póde-se dizer,
de fins de maio em diante; de sorte que, tendo feito novas plantações mais tarde, os colonos ainda fizeram regular colheita (Relatório
de 1911, MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 2).
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Nos relatórios de 1914 e 1918, então da Intendência Municipal,
a perspectiva de oposição entre as pessoas e a natureza continuou evidente:
Com repetidas e torrenciaes chuvas do corrente anno, muito soffreram as estradas do município, tendo sido grande a despeza para a
sua conservação (Relatório Municipal de 1914. MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 6).
Com a extraordinaria enchente dos dias 27 a 29 do mez de setembro, houve muitos prejuizos nas plantações e estradas do municipio. Todavia o maior damno verificou-se nesta villa, que teve parte
das ruas 24 de Fevereiro e do Commercio innundadas, havendo
prejuizos para diversos moradores, que tiveram suas casas invadidas
pela agua. (...) O boeiro da rua do Commercio, feito há muitos annos, verifica-se agora que para as enchentes extraordinarias é insuficiente. Tratando-se porém de despeza avultada... (Relatório Municipal de 1918. MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 9).

Ainda em 1925 os administradores do município continuavam
relatando danos: “(...) A colheita do trigo foi este anno prejudicada
pelas chuvas torrenciaes, porém a colheita do milho promette ser
magnifica” (Relatório Municipal de 1925. MADP 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 9). Assim, chuvas torrenciais, enchentes, secas e
geadas fizeram parte da vida dos moradores e motivaram lamentos
pelos prejuízos à produção e à infra-estrutura da Colônia e do município. Lamentos que marcaram a oposição entre o trabalho humano e a
natureza.
Uma correspondência enviada pela Delegacia da Inspetoria Geral
de Terras e Colonização, para a Comissão de Terras de Ijuí, em 1892,
é reveladora da preocupação com a imagem das colônias oficiais no
Estado e do desejo de ressaltar o progresso e os atributos naturais:
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(...) Deveis, por consequinte, compreender quanto é necessário para
a representação do Brasil na esposição (sic) de Chicago, uma exposição completa das colonias situadas neste Estado. E assim requisito de
vós, em nome do Governo Federal, todo o empenho na obtenção dos
productos naturaes e industriaes de cada uma das colonias e as providencias precisas para que com esses productos sejam enviadas á exposição as plantas respectivas, quadros estatísticos, memoriaes descriptivos e históricos, bem como photographias das povoações mais
notáveis, destinadas a dar idéa do progresso colonial e das condições
de conforto de que gosam os colonos. Na ordem dos productos naturaes lembro a conveniencia da obtenção de pelles de animaes, amostras das principaes madeiras e amostras minerais...
(...)
Graciano A. de Azambuja, Comissario para a exposição Chicago
(MADP 1.1 Comissão de Terras e Colonização, caixa 7).

Os materiais levados para outro evento, a Exposição Estadual
de 1901, por representantes de Ijuí, compunham uma imagem da
Colônia: diversos vegetais e cereais cultivados, erva-mate, móveis,
bebidas alcoólicas como aguardente, vinho, cerveja e variados objetos
de artesanato. Apenas o expositor Pedro Schetter apresentou “amostras de 71 madeiras” (Catalogo da Exposição Estadual, 1901, p. 4749); outros poucos, mel em favos, algodão e casulos de seda. Ou seja,
predominaram produtos processados pelo trabalho humano e pouco
foi mostrado no estado original, tal qual extraído do ambiente.
Na colonização, ao mesmo tempo que as pessoas se utilizaram
do ambiente para progredir, modificando-o, atribuíram nomes e significados ligados à natureza. A exemplo da denominação de rios, parte
dos nomes das localidades rurais da Colônia (toponímia), espaços humanizados e civilizados, têm origem em caraterísticas do ambiente:
barreiro, floresta, rincão do tigre, marmeleiro, rincão seco, fundo grande, timbozal, formigueiro, barro preto, ramada e outros.
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Nem todos os habitantes da região, no entanto, tinham as mesmas concepções; se imigrantes e administradores acreditavam no progresso pelo trabalho e pela disciplina em um ambiente com limitações
e rico em possibilidades, a população cabocla, em geral, não comungava da mesma perspectiva. Francisco de Assis Pereira de Noronha, deixando transparecer seu preconceito, comentou a situação social desses
caboclos no final do século 19:
Pelo seu vicio de origem, pela grande dessiminação e pela abundancia de gado, caça, peixe e fructas, a população em geral é indolente e
extraordinariamente preguiçosa. Póde-se calcular, sem o menor receio de exageração, que entre 100 homens validos, 80 são vadios, ao
ponto que nem a fome e a nudez os obriga ao trabalho, e d’estes 80
vadios, 40 pelo menos são ladrões.
O único trabalho para que elles se prestão, é o costeio dos animaes
nas fazendas de criar, e este é feito de maneira tal, que os fazendeiros os aturão por não acharem outra gente. Para os trabalhos agricolas são absolutamente inserviveis. Não se pode obter o trabalho de
uma semana seguida de qualquer d’estes vadios; e que trabalho!
Este mesmo equivale a 5 ou 6 horas por dia.
Percorrendo a região, ou seja nos campos, ou seja nas mattas, o viajante
vê, aqui e ali, uma pequena cabana, ás vezes coberta, toda esburacada.
Encostado á cabana, um fecho com meia duzia de varas, tanto quanto
seja sufficiente para recolher o cavallo; fecho a que dão o pomposo
nome de mangueira. Além d’isto nada mais; Não existe a mais pequena
plantação de um único vegetal util (Castro, 1887, v. 1, p. IX).

Deste comentário de Noronha, em 1887, pode-se deduzir a
postura diferenciada de grande parte dos caboclos diante do trabalho
e da propriedade; era uma forma distinta de viver, com valores muito
diferentes daqueles que orientavam os colonos imigrados. Registrou-se
ainda, a abundância de gado, peixes, caça e frutas, indicando uma das
formas de sustento dessa população cabocla, proporcionalmente nu-
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merosa. Em um quadro do censo de 1896 (Relatório de 1896, MADP
1.1 Comissão de Terras e Colonização, pasta 1), a Comissão de Terras
de Ijuí registrou que havia 2.796 brasileiros numa população total de
5.228 pessoas. Sabe-se que os filhos de imigrantes europeus nascidos
aqui eram contados como brasileiros e, portanto, estavam somados aos
caboclos no resultado final. Segundo Hemeterio J. Velloso da Silveira,
em 1909 “A area superficial demarcada é quasi toda occupada em 496
kilometros quadrados com uma população de 8000 individuos de todos os sexos e idades, sendo mais de metade nacionaes (...)” (p. 363364). As queixas de Noronha podem ser relacionadas com o que escreveu, em 1872, o tenente-coronel Francisco José Cardoso Júnior, presidente da Província de Mato Grosso:
Porém o que mais affeta o progresso da lavoura no Mato Grosso é a
indolência e a inércia. Aqui o proletário não pensa no dia de amanhã.
Hoje pesca, e como o resultado da pesca dá-lhe para viver dous ou
três dias, dorme no quarto e torna à pesca nos seguintes. Os rios
Cuiabá, Paraguay e outros são abundantíssimos em pescado. Parece
um bem, e realmente o é de baixo de certo ponto de vista, mas
converte-se num grande mal, porque, pode-se dizer sem medo de
errar, alimenta a ociosidade em que vive e a que se abandona a maior
parte da população. Isto por um lado: pelo outro actua perniciosamente a descrença nos modernos motores que encontrarão franca
aceitação em toda a parte, e a prova evidente dessa descrença está
no facto do governo imperial, em circular de 22 de julho do anno
passado e sob condições facílimas, offerecido instrumentos e mudas de sementes aos lavradores, mediante uma pequena retribuição. Fiz o offerecimento chegar ao conhecimento de todos, mas
ninguém se quis utilizar delle (Cardoso Júnior, 1872, citado por
Arruda, 2000a, p. 43-65).

O texto de Noronha também pode ser vinculado ao comentário
do engenheiro Cornélio Schmidt, em 1904, sobre São Paulo:
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No salto [de Avanhandava] o povo cuida de pescar. No tempo da
piracema em setembro ou outubro, depois das primeiras chuvas,
finda a subida dos peixes, eles nada fazem. Passam sentados todo o
tempo durante o dia, ou deitados. Plantam, os mais trabalhadores,
meio ou ¾ de alqueire de milho, feijão ou arroz; engordam 2 ou 3
porcos; com algum peixe que pescam compram rapaduras (o doce)
e algum sal e passam o resto do ano mais felizes e ricos que o Czar ou o
Sultão. Aqui na Fartura é mais ou menos a mesma cousa, mas como
não tem o peixe para vender, são obrigados a criar mais algum porco.
Depois de engordados 10 ou 15 porcos, o resto do ano passam é
trabalhando só um dia ou dois por semana no tempo de roça. Aos sábados
caçam veados, domingo cozinham a bebedeira da véspera, e na 2a feira
recomeçam (Schmidt, 1904, citado por Arruda, 2000a. p. 52-53).

Há uma nítida semelhança entre os discursos e a realidade de
três pessoas e de lugares distantes e distintos, o Rio Grande do Sul, o
Mato Grosso e São Paulo, evidenciando a existência de uma forma de
pensar o desenvolvimento econômico do país, um discurso da modernidade, que não era exclusividade da região de Ijuí. Para Noronha,
Cardoso Junior e Schmidt, a população nacional era indolente e a presença de uma natureza que sustentava essa preguiça, prejudicial ao
desenvolvimento. Na análise que fez Gilmar Arruda do discurso de
Cardoso Júnior, “As riquezas potenciais da natureza não eram (...) nem
boas nem más; o que as tornava elemento de progresso era o trabalho.
Ciência, trabalho, mais os recursos naturais seriam os elementos necessários para a promoção do progresso” (2000a, p. 52). Assim, caboclos numa perspectiva, colonos, administradores e engenheiros em
outra, tiveram interações diferentes com a natureza.
Além de a natureza ter sido uma fronteira, a “Colonia Ijuhy”
também tornou-se, conforme Benedikt Zientara, um local onde “...predomina o caracter incerto, precário e móvel da fronteira que se torna
assim uma área de conflito, de guerra, ligada à várias formas de migra-
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ção de populações dominadas por um forte sentido de antagonismo”
(1989, v. 14, p. 317). Essa interpretação pode ser mais compreendida
com base nos estudos sobre fronteira realizados por José de Souza
Martins. Explicita ele que
... a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É isso o que faz dela
uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro dos
que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios de
um lado e os civilizados de outro; como os grandes proprietários de
terra, de um lado, e os camponeses pobres, de outro. Mas o conflito
faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um
lugar de descoberta do outro e de desencontro (maio 1996, p. 150).

Em uma análise preliminar, a “Colonia Ijuhy” no final do século
19 e início do século 20, era o lugar para onde moviam-se os migrantes
naquele momento, lugar do encontro de pessoas com concepções diferentes diante da vida e do trabalho, lugar de alteridade e de conflito.
Não só de diferenças entre caboclos e imigrantes, mas também entre os
colonos, como os registros do padre Cuber permitem acreditar:
Segundo as características oficiais, aqui se encontram as seguintes famílias: 500 poloneses, 30 lituanas, 20 rutenas, 10 tchecas, 200 alemãs, 100
austríacas, 100 italianas, 50 suecas e várias finlandesas. Além dessas
famílias, moram portugueses, brasileiros e seus descendentes, espanhóis, franceses, árabes, gregos, mulatos e bugres (1975, p. 30).
Os colonos mais esclarecidos e sensatos meteram logo mãos à obra,
derrubando as matas nos lotes que lhe foram destinados, semeando
e plantando em seguida (...); outros, porém forçados aos poucos a
deixarem os barracões e a se instalarem nos lotes que lhes foram
demarcados. E ali, enquanto aguardavam o auxílio governamental,
durante três anos, tiveram que expiar a sua estupidez e preguiça
passando fome e uma longa miséria. É desta época que datam vários
acontecimentos lamentáveis: loucuras, roubos, desavenças, maldições e bebedeiras desesperadas, atos esses que os funcionários procuravam corrigir com prisão, trabalhos forçados, etc.. (1975, p. 14)
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Cuber, polonês, considerando rivalidades já existentes na Europa, manifestou sua insatisfação com os comerciantes alemães e “...todos
os outros negociantes que não semeavam, não plantavam, não recolhiam nada aos seus celeiros e, no entanto, juntavam em suas algibeiras o
fruto do suor polonês” (1975, p. 15). Um extrato do ofício da Delegacia
de Terras e Colonização, de 1891, também informou sobre a situação:
Aproveita a oportunidade para declarar que não tem absolutamente
mais acomodações para receber mais imigrantes. Está fazendo construir mais barracões na Colonia Ijuhy para poder remover a gente que
ali se acha, pois os que existem ainda estão cheios de polacos que
muita pouca vontade mostram de querer ir habitarem seus lotes (20
de março de 1891, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul).

Inclusive nos relatos do intendente nota-se como os problemas
sociais diminuíam o brilho da Colônia: “Presos correccionais. Foram
presos correccionalmente durante o corrente anno 113 indivíduos,
sendo na sua maioria brasileiros, vindos de outro municipio, conforme
vereis no quadro junto” (Relatório Municipal de 1914. MADP 1.2
Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 6).

Nacionalidade

Motivo da prisão

Brasileiros
Alemães
Italianos
“Polacos”
Diversos
Furto
Desordem
Embriaguez
Diversos

Número de
pessoas
64
18
14
14
03
25
46
28
14

Totais
64
110

46
03

03
113

Quadro 12 – Pessoas presas em 1914
Fonte da coluna “Número de pessoas”: Relatório Municipal de 1914.
MADP AI 1.2 Prefeitura Municipal de Ijuí, pasta 6.
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Os caboclos, identificados como brasileiros, foram mais numerosos que os imigrantes europeus no presídio, ressaltando a diferença;
a existência de prisões de imigrantes europeus, quase a metade do
total daquele ano, revela que nem todos estavam plenamente envolvidos com o trabalho ou tinham disciplina; a presença dessa informação nos relatórios municipais permite supor o desejo da administração
de criar uma imagem de controle da situação, de ordem. Danilo Lazzarotto em um romance histórico denominado Os capangas do Coronel
(1995), comenta a existência de castigos públicos, como arrancar a resistente guanxuma (Sida spinosa L., Sida rhombifolia L. e Sida glaziovii
K. Sch.) nas ruas da vila e execuções de desordeiros por ordem do
intendente. Conforme relatos sistematizados por Mario Osorio Marques e Argemiro J. Brum para o programa radiofônico “Nossas coisas e
nossa gente” (1961 e 1962, MADP), castigos como arrancar tocos de
árvores na praça e roçar unhas-de-gato (Acacia plumosa Lowe) também eram aplicados. Do relatório de 1916 pode-se destacar o comentário do tesoureiro municipal:
Socorro a indigentes. Com solicitude, tem á Intendencia attendido o
grande numero de indigentes, enfermos e desvalidos, prestandolhes soccorros, dando-lhes medicos, fornecendo-lhes medicamentos etc. Não havendo ainda um hospital para soccorrer aos desvalidas (sic) da sorte, são os auxilios prestados pela municipalidade,
que no corrente exercicio despendeu para esse fim a quantia de
922$600 (Relatório Municipal de 1916. MADP AI 1.2 Prefeitura
Municipal de Ijuí).

A expressão “desvalidos da sorte” foi empregada para se referir
aos socialmente excluídos, àqueles que não participavam do progresso
do município, confirmando sua existência. A Figura 28 retrata parte
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da forma de vida de um caboclo na Colônia: o “índio” Silvestre Joaquim da Rosa morava, quando retratado, em uma “casa” construída
com bambu e alguma fibra vegetal tramada, coberta de capim, escorada com varas de madeira para não cair; certamente vestia uma roupa
melhor que a cotidiana e simulava tocar violão. Em torno dele, a chaleira de ferro, a cuia preparada para o chimarrão, um banco além daquele em que estava sentado, o forno de barro, uma panela de ferro,
três abóboras cultivadas, matos e capoeiras. Pelo menos é o que se
pode ver no recorte escolhido pelo fotógrafo. Uma vida distinta daquela desejada pela maioria dos colonos, contudo isso não significa
que os caboclos, com postura menos disciplinada, não trabalhassem;
ao contrário, Evaristo de Castro relatou parte dos hábitos de trabalho
dessa população:
Depois que os hervateiros concluem a safra da herva, que commummente é pela entrada do verão, vão então preparar terras para a
cultura de cereaes; e para esse fim procedem da maneira seguinte: o
que quer fazer uma roça e derrubada de mattos, convida a todos os
seus vizinhos e amigos para um putchirão, em dia certo e determinado, para cujo effeito, pelo habito transmittido á elles pelos guaranys,
todos se prestam voluntariamente. No dia aprasado se apresentam
todos munidos de suas foices de roça e maxados, e no dia seguinte
de madrugada começam o trabalho com afan (...); ao pôr do sol
concluem com o putchirão, e se dirigem ao paiol, onde os espera um
lauta ceia com bebidas alcoolicas, e um carramanchão ornado de
muita moças, para o fandango (...).
Findo esse Putchirão, um outro agricultor das circumvizinhanças,
logo que pode, também trata de organisar o seu, e assim se vão
succedendo até que se finda o tempo das plantações (1887, v. 2, p.
278-279).
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Figura 28 – Caboclo
Jaunsem, Eduardo. Índio Silvestre Joaquim da Rosa. Déc. 1920. 1 fot.
p&b.: 9 x 13 cm. MADP Coleção Jaunsem 4.4 0001.

Iniciada a colonização, possivelmente os caboclos trabalharam
também na abertura de picadas e estradas, na derrubada de mato nos
lotes coloniais, como empregados assalariados de colonos e de comerciantes, na construção de obras públicas, inclusive da ferrovia. Os caboclos não se adequaram ao modelo de colonização em pequenos lotes, seu modo de vida estava ligado à coleta de bens naturais e à produção agrícola com alguma mobilidade. A partir das memórias do colono
Adolfo Schneider, publicadas em um álbum comemorativo, sabe-se
da chegada de Ernest Scheibler na Colônia Cadeado, em 1902, “abrindo
picadas, para poder entrar na mata fechada e fazendo, assim, com o
tempo, sua roça, construindo uma casa provisória. Empregava como
ajudantes os cabôclos que naquele tempo moravam nesse mato” (Athay-
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de, 1951, p. 8). E ainda que, por iniciativa privada, abriu-se uma estrada nessa Colônia, onde “a turma de trabalhadores era constituída
por 30 homens, estando entre êles os irmãos Schneider, Ernesto Scheibler e alguns caboclos, os quais em parte, eram pagos por Nicolau
Renz” (Athayde, 1951, p. 9).
Essa alteridade, essa diferença – ou ausência – de projetos de
vida e desenvolvimento entre Estado, imigrantes e caboclos, transparece inclusive na produção intelectual sobre o Rio Grande do Sul.
Veja-se a observação do geógrafo alemão Leo Waibel:
No campo da agricultura nem o extrativista e o caçador, nem o criador de gado podem ser considerados como pioneiros; apenas o agricultor pode ser denominado como tal, estando apto a constituir uma
zona pioneira. Somente ele é capaz de transformar a mata virgem
numa paisagem cultural e de alimentar um grande número de pessoas numa área pequena (1979, p. 282).

Também Jean Roche escreveu que “...na evolução do Rio Grande do Sul, os colonos teuto-brasileiros não representam tanto uma
massa como uma qualidade de homens, diferente da dos primeiros ocupantes, um fermento a que se deve a elaboração de uma civilização
original” (1969, v. 1, p. 6). Na publicação comemorativa de 1924,
pode-se ler: “Colonos alemães estão abrindo grandes terrenos, em
matas baldias, para a agricultura e colocando gente. Até aí só se ouviam vozes de animais selvagens” (1824-1924: Registro da festa, 1996,
p. 15).
Sobre isso comenta Paulo Afonso Zarth ao escrever sobre a fronteira agrícola:
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A bibliografia regional, de modo geral, tem caracterizado o planalto
gaúcho do século XIX como área atrasada, que teria passado à condição de zona de fronteira no final do século, quando fundaram-se
várias colônias oficiais e particulares, com imigrantes que passaram a
ser denominados de “pioneiros” da região (...).
Esse discurso sobre a fronteira pioneira, do qual Leo Waibel é o
mais explícito representante (...) expressa uma postura discriminatória em relação a uma camada da população que geralmente é
excluída. A exclusão desses habitantes, que diversos autores consideram intrusos, obscurece a compreensão da própria dinâmica
do processo de ocupação da terra e da formação dos grupos sociais
(1997, p. 31).

Convivendo com as diversidades e conflitos da fronteira, o processo de colonização prosseguiu e o ambiente foi profundamente
modificado. Algumas manifestações de preocupação com o desmatamento e com a preservação da natureza foram encontradas nos documentos analisados. O memorialista Evaristo de Castro, no século 19,
explicitou que:
Neste municipio [de Santo Angelo] a inda (sic) existem todas as
especies de caças sylvestres, tanto do campo como do matto.
As especies de caça uteis a inda (sic) não estão, felismente, exterminadas, pelos caçadores desregrados, porque, há grandes estancias,
onde seus proprietarios, não consentem o exterminio de caças uteis,
bem como há grandes florestas a onde o maxado devastador do
agricultor indigena, não chegou, e n’em o caçador exterminador,
com sua matilha de cães (1887, v. 2, p. 203).
É de lastimar ver-se derrubar mattas de madeira de lei para fazer
roças, inclusive os pinhais que tanta falta vão fazer ás gerações
futuras.
O governo devia mandar rezervar certas florestas de pinhaes e de
madeiras de lei para extracção de materiaes de construcção, como
uma provisão para o futuro (...) (1887, v. 2, p. 280).
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O artigo 47 do Código de Posturas do Município de Santo Antonio da Palmeira, semelhante ao de Cruz Alta, referido por Paulo A.
Zarth, determinava que “É proíbido colher erva mate em erval público que pelo seu estado de ruína tenha a Câmara interdito sua colheita
(...)” (1997, p. 118). Hemeterio J. Velloso da Silveira, viajando de
Cruz Alta para as ruínas dos Sete Povos das Missões pela Picada da
Conceição, no final do século 19, observou as mudanças produzidas na
região e concluiu:
Eis a razão, porque, em nosso ultimo trajecto, já não ouviamos, como
outr’ora, durante duas ou mais horas de marcha, os estridulos das
arapongas e outras aves da selva.
Agora com a permanente habitação de posseiros, ouve-se sim, os
golpes dos machados, derrubando arvores para madeiras de construcção e lenha, ou preparando a terra para a plantação de legumes;
– ouve-se o rumor dos monjolos triturando a herva matte ou o milho
para farinha.
Bem caro devem custar um dia essas derrubadas e os incendios. Em
toda a parte do Brazil (mas especialmente no Sul) a destruição das
arvores da selva sem a menor reserva, extinguindo-as mesmo, produzirá a seccura da terra e até a alteração do clima, tornando-o insalubre.
Peior que isso é a fabricação do carvão vegetal em cóvas, cobertas de
terra e hervas, mal deixando sair a fumaça. Esse processo rotineiro
produz uma quasi-calcinação da superficie do solo e a sua esterilidade por muitos annos (1909, p. 217).

O padre Cuber, em fragmento já citado, sugeriu preservar
o tamanduá bandeira (grande) e o tamanduá mirim (pequeno) verdadeiros “papa formigas” se encarregam de destruir enormes quantidades e variedades de formigas que aqui existem. Os colonos não deveriam jamais abater esse animal, pois ele é muito útil (1975, p. 33).
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No álbum de 1922 foi destacada a variedade de madeiras existente na Colônia e demonstrou-se alguma precaução:
Entretanto a systematica e anarchisada desmattação das nossas florestas constituirá dentro em tempo não remóto um mal terrivel que
as administrações ainda nos quizéram prevenir (1822-1922: 7 de
setembro, 1922, p. 7).

Ernesto Ronna, em Os insectos do Brasil, evidenciou a existência
de um entendimento baseado no equilíbrio natural, integrante de
uma racionalidade científico-técnica nascida com a revolução científica no século 16:
Ouvimos ás vezes perguntar qual a razão do crescente augmento de
certas pragas que, por certo, devem ter existido há muito tempo
sem que o agricultor tivesse necessidade de importar-se com ellas.
(...) O homem é o unico responsável da mudança dos costumes de
taes insectos e é elle que, de animaes indifferentes como muitos
outros milhares semelhantes, provocou a nova adaptação que os
tem transformado em inimigos declarados das suas culturas e das
suas colheitas (1928, p. 26).

Também no “Codigo de Posturas da Intendencia Municipal de
Ijuhy” estava presente o cuidado em controlar a pesca, proibindo
métodos e recursos que não a linha com anzol e isca, ao mesmo tempo
que se deixou transparecer a existência desses métodos:
Art. 256 – É expressamente prohibido pescar em quaesquer aguas:
I. empregando dynamite ou qualquer outro explosivo; II. lançando nas aguas drogas ou substancias venenosas; III. com rede de
arrastar ou de cerco, ou com qualquer apparelhe (sic) que obste o
desenvolvimento e procreação dos peixes. O infractor ficará sujeito á multa de 50$000 (1918, MADP AI 1.2 – Prefeitura Municipal
de Ijuí, pasta 50).
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Uma forma de pesca relatada e possivelmente utilizada no período da pesquisa era o uso de uma armadilha confeccionada com bambu tramado; o “cesto” tinha uma parte interna onde se colocava a isca
e uma abertura móvel em forma de cone, feita de pontas de bambu
lascado; submersa, a armadilha permitia a entrada do peixe atraído
pela isca e impedia sua saída.
Das memórias obtidas em entrevistas, sabe-se da prática dos
colonos de extrair seletivamente as árvores com troncos grossos – maduras e mais úteis – do mato preservado ou mantido como reserva de
madeira, permitindo a continuação do crescimento das demais.
As afirmações citadas revelam a compreensão de uma lógica da
natureza, da interligação de processos naturais, de que daquela transformação do ambiente, quebrando um acreditado equilíbrio, nasceram ou poderiam nascer resultados prejudiciais. A preocupação da
época, entretanto, não era com a natureza e sim com as pessoas que
temiam sofrer as conseqüências da sua própria ação, ficando sem madeira, sem chuva suficiente, com terras inférteis, prejudicados pela
diminuição dos peixes ou com o aumento descontrolado de insetos.
Essa visão antropocêntrica verifica-se ainda hoje e está muito presente na argumentação de alguns preservacionistas e, inclusive, no conceito de desenvolvimento sustentável. Contraposta a ela está uma
postura de respeito ao ambiente e às espécies animais e vegetais que
não existem para a utilidade humana e não tem uma finalidade.
Não se comunga da idéia de que a transformação do ambiente
tenha começado com a chegada de imigrantes no final do século 19 e
início do 20; nesse tempo as mudanças ambientais intensificaram-se.
Antes da vinda dos colonos, as terras que integraram a “Colonia Ijuhy”
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permaneceram como um espaço pouco atraente para os estancieiros,
mas a região em torno da Colônia há muito era conhecida e habitada;
picadas permitiam atravessar o mato abreviando a viagem entre povoados e cidades localizadas no campo; caboclos viveram na região em
estudo, geralmente nas bordas do mato, fronteira com o campo, dedicando-se a cultivos de subsistência e à extração de erva-mate; possivelmente penetravam na floresta para caçar ou pescar, removiam e
queimavam pequenas áreas de floresta para abrir suas roças, utilizavam madeira para construir habitações ou para lenha, coletavam plantas curativas. Muito antes dos caboclos, grupos indígenas viveram na
região, atribuíram nomes aos rios Ijuí e Ijuizinho e, certamente, extraíram madeira, animais e plantas do ambiente, da floresta das margens
dos rios. Com essas populações e a baixa densidade demográfica, grande parte do mato retirado ou queimado em períodos anteriores à colonização regenerava-se espontaneamente quando a área era abandonada pelo roceiro ou permanecia em longo pousio.
Dessa forma, não foi a “floresta virgem” que os imigrantes dos
séculos 19 e 20 colonizaram, simplesmente por que ela não era virgem
ou intocada. A figura do colono desbravador, da mata selvagem, as
listas dos nomes daqueles que chegaram primeiro em algumas das
narrativas da história da região, é um discurso de autopromoção. O
que merece maior atenção na colonização é a velocidade do processo e
sua forma; imigrantes marginalizados ou excedentes em outros espaços e viabilizados pelo governo do Estado, removeram consideráveis
áreas de floresta, transformaram sistematicamente o ambiente, inviabilizando a permanência e a vida de incontáveis espécies. Exterminaram plantas e animais tidos como desnecessários, introduziram e re-
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produziram animais, como o porco, e ampliaram cultivos como a canade-açúcar, a parreira e o trigo. Antes disso, os caboclos eram criticados
por não serem capazes de utilizar eficientemente os “recursos naturais”. Para parte dos colonos daquele tempo, numerosos para a pouca
terra disponível, essa foi a única maneira de se sustentarem materialmente, utilizando bens naturais e produzindo através do trabalho; foi
também diversão nas caçadas, fascinação com a exuberância da natureza e, no entendimento da época, o progresso. Esse modelo não se
sustentou por muito tempo. Os dados do Quadro 11 mostram uma
sensível redução da produção de milho, feijão, trigo e batata inglesa
depois da década de 1930; com menos “recursos naturais” disponíveis, com solos que perderam a fertilidade, com mudanças na conjuntura econômica, ocorre uma crise na agricultura colonial a partir da
década de 1940, o que foge ao recorte da pesquisa para este livro.
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CONCLUSÃO
A história da “Colonia Ijuhy”, ou então, da região colonial e do
município de Ijuí, investigada com a abordagem da História Ambiental,
esteve marcada por uma intensa modificação no ambiente e na paisagem.
Em poucas décadas, especialmente entre 1890 e 1920, a região foi repovoada por imigrantes de origem européia conforme um projeto oficial de
colonização, seguido da venda privada de terras. Esse espaço configurou-se
como uma fronteira, tanto pela natureza, na dualidade entre as áreas de
campo e floresta, quanto pela convivência de diferentes grupos sociais,
ou seja, os numerosos imigrantes europeus ou seus descendentes relacionaram-se com caboclos - e aprenderem com eles, com estancieiros, comerciantes, administradores e funcionários públicos.
Esses grupos sociais interagiram com a natureza, modificaram o
ambiente pelo trabalho e elaboraram discursos sobre ela; para a maioria da população da Colônia, a natureza estava disponível para a satisfação das necessidades humanas. Essa concepção então vigente classificou os animais e plantas em úteis e nocivos, o que justificou o cultivo de algumas espécies e a eliminação de outras. Expressando fascínio
e temor diante do mato desconhecido, os colonos buscaram naquele
ambiente os materiais e os elementos necessários a sua instalação ou
sobrevivência; por outro lado, obrigaram-se a respeitar muitas condições naturais que impunham limites a sua ação.
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As mudanças ambientais, como a retirada do mato para formar
áreas de cultivos e a construção de estradas e pontes, significaram, ao
menos para colonos e administradores, o progresso, a vitória do trabalho humano civilizando a natureza; um olhar característico dos séculos
19 e 20, orientado pela crença na tecnologia e no progresso, um modelo de desenvolvimento que utilizou intensamente os “recursos naturais”, mas que se esgotou nas décadas seguintes.
Para o Estado, a imigração representou a exploração de uma
região economicamente interessante, os “matos devolutos” do planalto do Rio Grande do Sul, que passou a fornecer principalmente alimentos para o mercado interno; ao mesmo tempo, a ocupação de uma
área estrategicamente importante, com a criação da “Colonia Ijuhy”,
foi parte significativa de um processo mais amplo, mais um dentre
muitos núcleos de colonização existentes no sul do Brasil. Para o estancieiro significou a possibilidade de vender - com a Lei de Terras de
1850 - parte dos matos de suas extensas propriedades preservando as
áreas de campo. Para o colono imigrante abriu-se a possibilidade de se
tornar proprietário, de ter autonomia nos limites do lote, de recomeçar a vida e de integrar comunidades cujo projeto de vida estava assentado no trabalho. Por fim, para o caboclo, a intensa chegada de
imigrantes e o aumento da densidade demográfica representou, em
alguns casos, a oportunidade de comprar ou legalizar a terra tida como
posse ou a sua perda definitiva, ao menos até onde as fontes possibilitam acreditar. Com o fim da escravidão, outros caboclos continuaram
como mão-de-obra assalariada permanente nas estâncias ou eventual
em outros trabalhos e como integrantes de milícias particulares dos
chefes políticos locais. Na Colônia e no município de Ijuí, portanto,
existiram interesses e significados diferentes, para grupos sociais distintos, que conviveram no mesmo ambiente de fronteira.
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