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RESUMO
Podemos constatar o papel chave das elites culturais na legitimação de
padrões de “autenticidade” no contexto de uma vasta gama de práticas
culturais e artísticas. No Brasil, especialmente em alguns estados da
região Sul, agentes sociais atuam na definição, preservação e promoção
do folclore alemão “autêntico” e “legítimo”. Desta forma, com base no
aporte teórico-metodológico da Sociologia da Cultura e da Sociologia
das Elites, esta pesquisa tem por objetivo analisar as práticas de agentes
individuais e institucionais que atuam na definição, regulação e
legitimação do folclore “alemão” dotado de “autenticidade”,
“fidedignidade histórica” e “valor simbólico”. Dito de outro modo, o
estudo visa analisar como se estrutura o espaço de práticas do folclore
alemão “autêntico” no Brasil, com destaque ao fenômeno da “dança
folclórica”, manifestação cultural mais importante no contexto do que se
compreende por “folclore alemão” e, de modo correlato, à utilização dos
trajes folclóricos que dão suporte à prática da dança. Ao analisar os
principais agentes que compõem tal espaço, a pesquisa identifica a elite
cultural responsável pelo trabalho de mediação cultural e legitimação do
folclore “alemão” no Brasil, bem como as concepções de
“autenticidade” vigentes no espaço e as fontes históricas que sustentam
o trabalho de legitimação cultural.
No primeiro capítulo, procedo a uma análise da sociogênese do espaço
de práticas do folclore “alemão” no Brasil, visando reconstituir o
contexto de surgimento e de desenvolvimento da prática do folclore
“alemão”. Para tanto, identifico um conjunto amplo, diversificado e
articulado de práticas e iniciativas, desenroladas após o Estado Novo
(1937-1945), como parte de um esforço de rearticulação e de
recomposição das elites do grupo étnico alemão no Brasil. No segundo
capítulo, analiso o espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil,
isto é, as principais instituições e agentes que constituem tal
microcosmo social. São analisadas a história e as práticas da Associação
Cultural Gramado (ACG), principal entidade formadora e representativa
do folclore “alemão” em nível nacional, das “ligas” ou “associações
regionais” do folclore, que têm atuação em âmbitos estadual e regional,
e dos grupos de dança folclórica, com atuação em nível municipal ou
local. Ao final do capítulo, apresento e analiso os principais caracteres
sociais – origem social, trajetória e trunfos sociais – da elite cultural
folclorista. No terceiro capítulo, enfoco propriamente a prática do
folclore “alemão” no Brasil. Para tanto, analiso o trabalho de mediação

cultural realizado pela elite cultural folclorista, que consiste na
decodificação de fontes históricas e na prescrição de práticas que
garantem a “autenticidade” do folclore, por meio da reprodução de
fontes históricas do modo mais fiel e fidedigno possível. No quarto
capítulo, visando apresentar considerações finais à obra, analiso as
concepções de folclore “alemão” formuladas e promovidas pelos
especialistas em folclore, elaborando uma discussão sociológica mais
ampla acerca do fenômeno da “cultura popular” e suas múltiplas
apropriações, problematizando o lugar do folclore “alemão” entre as
esferas da “arte”, da “cultura erudita” e da “cultura popular”.
Palavras-chave: folclore alemão, legitimação, autenticidade, mediação
cultural, elites, cultura popular, germanidade, dança, sociologia da
cultura, sociologia das elites.

ABSTRACT
It may be observed the key role of cultural elites in legitimizing patterns
of “authenticity” in the context of a wide range of cultural and artistic
practices. In Brazil, especially in some states of the South region, social
agents act in the definition, preservation and promotion of “authentic”
and “legitimate” German folklore. Thus, based on the theoreticmethodological contribution of the Sociology of Culture and the
Sociology of Elites, this research aims to analyze the practices of
individual and institutional agents that act in the definition, regulation
and legitimization of “German” folklore endowed with “authenticity”,
“historical reliability” and “symbolic value”. In other words, the study
aims to analyze the structure of the space of practices of “authentic”
German folklore in Brazil, with emphasis on the phenomenon of “folk
dance”, the most important cultural manifestation in the context of what
is understood by “German folklore” and, in a related way, on the use of
folk costumes that support the practice of dance. Analyzing the most
important agents that constitute such space, the research identifies the
cultural elite responsible for the work of cultural mediation and
legitimization of “German” folklore in Brazil, as well as the
“authenticity” conceptions existing in the space and the historical
sources that support the work of cultural legitimization.
In the first chapter, I analyze the sociogenesis of the space of practices
of “German” folklore in Brazil, in order to reconstruct the context of the
emergence and development of the practice of “German” folklore. To
this end, I identify a broad, diversified and articulated set of practices
and initiatives, developed after the Estado Novo (1937-1945), as part of
an effort of rearticulation and recomposition of the elites of the German
ethnic group in Brazil. In the second chapter, I analyze the space of
practices of “German” folklore in Brazil, that is, the most important
institutions and agents that constitute such social microcosm. The
chapter analyses the history and the practices of the Associação Cultural
Gramado (ACG), the most important formative and representative entity
of the “German” folklore at the national level, of the “leagues” or
“regional associations” of folklore, which operate at the state and
regional levels, and of the folk dance groups, performing at the
municipal or local level. At the end of the chapter, I present and analyze
the main social attributes – social origin, trajectory and social trumps –
of the folkloristic cultural elite. In the third chapter, I focus on the
practice of “German” folklore in Brazil. To that end, I analyze the work

of cultural mediation carried out by the folkloristic cultural elite, which
consists in the decoding of historical sources and the prescription of
practices that guarantee the “authenticity” of folklore, through the
reproduction of historical sources as much exact and reliable as possible.
In the fourth chapter, in order to present final considerations to the
work, I analyze the conceptions of “German” folklore formulated and
promoted by the folklore experts, elaborating a broader sociological
discussion about the phenomenon of “popular culture” and its multiple
appropriations, problematizing the place of “German” folklore between
the spheres of “art”, “erudite culture” and “popular culture”.
Keywords: German folklore, legitimization, authenticity, cultural
mediation, elites, popular culture, germanity, dance, sociology of
culture, sociology of elites.
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INTRODUÇÃO
1. Elites culturais: sobre o problema da legitimação e da
“autenticidade”
Podemos constatar o papel chave das elites culturais na
legitimação de padrões de “autenticidade” no contexto de uma vasta
gama de práticas culturais e artísticas (ver, por exemplo, FERNANDES,
2010, 2012; REIS, 2010; CORADINI, 2003). Consideremos a princípio
o trabalho de Dmitri Fernandes (2010, 2012). Em seus estudos sobre a
questão da “autenticidade” na música popular brasileira, Fernandes irá
analisar o papel de intelectuais e instituições para a definição de uma
concepção específica da música brasileira, marcada pelos atributos da
“autenticidade” e da “originalidade”. Tais intelectuais e instituições
influenciaram o campo da música no Brasil, operando uma redefinição
das posições ocupadas pelos gêneros musicais. Durante os anos de
1950-70, o samba e o choro – de matriz popular, oriunda dos morros
cariocas – são elevados à categoria de música “autêntica”, “genuína” e
“representativa” da cultura e da identidade brasileiras.
A invenção da autenticidade na música brasileira foi resultado do
engajamento de agentes sociais – uma “intelectualidade do samba” – no
sentido de preservar, institucionalizar, legitimar e promover uma
imagem e uma concepção particular associada à música brasileira. O
discurso da autenticidade era marcado por uma perspectiva nacionalista,
que rejeitava e condenava as influências estrangeiras na cultura
brasileira. Tal visão do samba e do choro como uma representação do
nacionalismo artístico popular se ajustava a uma perspectiva de
esquerda contrária às influências do “imperialismo” norte-americano na
cultura, e à tendência de politização das artes e dos produtos culturais
que se acirrava no período (FERNANDES, 2010; 2012).
Os defensores da música brasileira “autêntica” eram, em sua
maioria, provenientes do jornalismo, e não possuíam formação
acadêmica. Por meio da atuação em defesa da música popular,
estabeleciam redes de relações e adquiriam capital social1, mobilizado
para estimular a criação de espaços de consagração da música
“autêntica” – como o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Conselho
Superior de Música Popular, entre outros – e para ocupar posições
1

Capital social, em sentido bourdieusiano (BOURDIEU, 1998a), compreende o
conjunto de recursos ligados a uma rede durável de relações, de
interconhecimento e de inter-reconhecimento.
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nestas instituições, que proporcionavam influência e legitimidade na
esfera cultural brasileira. Os intelectuais do samba formavam uma
crítica especializada e profissionalizada, e uma elite cultural de grande
influência no campo artístico brasileiro. Estes críticos musicais2
exerciam um poder simbólico que lhes permitia estabelecer padrões de
gosto e delimitar critérios de avaliação e representação sobre a música
brasileira “autêntica”.
Portanto, a definição da música brasileira “autêntica” depende de
um processo de delimitação formal, institucional e grupal
(FERNANDES, 2012). Em outras palavras, o interesse
“desinteressado”3 de determinados agentes sociais na promoção e
normatização da música popular brasileira possibilita a articulação de
um círculo de intelectuais e a formação de uma elite cultural,
responsável pela institucionalização do discurso que define o samba e o
choro como gêneros musicais representativos e legítimos da cultura e da
musicalidade brasileira. Em face ao estabelecimento de uma polarização
entre autenticidade e inautenticidade na esfera musical brasileira, cabia
aos críticos e intelectuais do samba – os agentes sociais “legítimos” –
definir quais artistas e quais canções situavam-se em cada um dos polos.
Como venho argumentando, o tema da legitimação de critérios de
“autenticidade” para a cultura é crucial em estudos sobre elites culturais.
Coradini (2003), analisando as tomadas de posição do intelectual
gaúcho Mansueto Bernardi, diretor da Revista do Globo nos anos 1930,
atesta o uso da cultura a serviço da criação de mitologias e do
fortalecimento do regionalismo. A atuação de Bernardi estava alinhada
ao projeto de legitimação da Revolução de 30, por meio da criação de
heróis e panteões do regionalismo, “legítimos” representantes da cultura
do Rio Grande do Sul. Para colocarmos a argumentação de Coradini
(2003) em outros termos, podemos afirmar que o posicionamento de
Bernardi estava extremamente imbricado com a política, e sua produção
2

Não cabe, no contexto deste trabalho, uma exposição pormenorizada sobre
estes intelectuais. A análise detalhada das redes de relações e dos críticos
influentes se encontra nos trabalhos de Fernandes (2010, 2012).
3
Em As regras da arte, Bourdieu (1996a) define o campo artístico francês
como um “mundo econômico invertido” (p.37), pautado pela negação de
qualquer interesse mundano e material. O desinteresse econômico seria
condição necessária para a arte, que se situa em um plano que transcenderia o
mundo social. Em outras palavras, a arte reconhece apenas a “lucratividade”
simbólica. É neste sentido que a noção de interesse desinteressado (ou
“desinteresse interessado”) deve ser compreendida.
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cultural criava uma versão “autêntica” da cultura rio-grandense com
traços regionalistas, tradicionalistas e edificantes.
Eliana Reis (2010) identifica temas similares em seu estudo sobre
práticas, recursos e representações dos porta-vozes da “cultura” no
Maranhão. A autora irá analisar as características sociais dos agentes
que ocupam cargos políticos vinculados à gestão da cultura no
Maranhão, as representações sociais que partilham e que edificam em
suas lutas pelos sentidos da “cultura”. Reis (2010) levará em conta os
repertórios de mobilização, os espaços de inserção e os perfis sociais de
agentes que legitimam a “cultura” no Maranhão, considerando os
investimentos e as estratégias destes agentes no sentido de ocupar
posições de destaque. A legitimação da cultura maranhense está
associada à valorização do patrimônio arquitetônico, processo que,
segundo a autora, é resultado de um trabalho social de invenção4.
De acordo com Reis (2010), ao construírem versões do
patrimônio comum e coletivo, os mediadores da cultura no Maranhão
incrementam seus próprios patrimônios pessoais, beneficiando-se da
autoridade legítima para sua definição. Dialogando com Gérard
Lenclud, Reis (2010) argumenta que o uso da tradição serve à
autoridade de quem a mobiliza, e que cada grupo busca a tradição que
lhe convém. Neste sentido, não interessa apenas saber como os agentes
legitimam uma prática cultural, mas como se legitimam a partir dessa
legitimação. Ao legitimarem a cultura, as elites culturais legitimam sua
posição no campo cultural, e produzem uma distinção em relação a
posições concorrentes. Segundo Reis (2010), a singularidade da cultura
no Maranhão está relacionada aos usos sociais que os agentes sociais
fazem da cultura nas suas lutas sociais e políticas. Desta forma, muitas
vezes o que se entende por cultura “legítima” e “autêntica” se refere à
relação e à visão que certos agentes possuem com a “cultura”5.
No tocante ao trabalho de Reis (2010), vale ainda destacarmos os
usos da cultura popular e do folclore para a legitimação da cultura
4

Como se sabe, uma vasta gama de práticas culturais passa por processos de
“invenção de tradições”. Sobre este ponto, no tocante ao caso do folclore
“alemão”, ver a discussão que se segue com o trabalho de Hobsbawm e Ranger
(1984).
5
Fenômeno similar foi constatado por Coradini (2003). Segundo o autor, além
das modalidades de imbricação entre política e cultura, as disputas sobre os
critérios legítimos do regionalismo estão associadas às estratégias e os projetos
dos intelectuais. Neste sentido, a legitimação da cultura opera uma legitimação
do intelectual.
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maranhense, e o papel das festas populares, especialmente o carnaval. A
autora irá destacar a crítica à importação de um padrão carioca para o
carnaval, um modelo “inautêntico”, e a correlata defesa do carnaval de
rua. Embora Reis (2010) não coloque sua discussão precisamente nesses
termos, podemos verificar que a “luta contra a inautenticidade” é um
tema caro ao estudo de elites culturais e, como veremos, será um dos
eixos estruturantes da prática dos especialistas em folclore “alemão”.
A partir da discussão exposta até aqui, podemos esboçar algumas
definições provisórias sobre duas noções centrais à pesquisa,
“legitimidade” e “autenticidade”. A noção de legitimidade, a partir de
uma perspectiva bourdieusiana, se refere à capacidade de definição de
critérios socialmente aceitos e reconhecidos como válidos em
determinado campo social; no caso da cultura, se refere ao poder
simbólico para criar uma visão de autenticidade para determinada
prática cultural. Ao mobilizá-la, suponho que toda legitimidade é
arbitrária6 e, seguindo o espírito da sociologia bourdieusiana, pretendo
demonstrar o processo social por meio do qual um valor ou uma crença
se torna “legítimo”. Quanto à noção de “autenticidade”, pode-se dizer
que uma prática autêntica é aquela que expressaria a “realidade” e o
“verdadeiro valor” da manifestação cultural em questão, critério
produzido e promovido por membros de determinada elite cultural7.
Neste estudo, que versa sobre o espaço de práticas do folclore “alemão”,
tenho por objetivo elencar os critérios que definem uma prática
folclórica “autêntica”, isto é, aquela legitimada pela elite folclorista
alemã.
2. Alguns apontamentos sobre a perspectiva teórico-metodológica:
sobre a sociologia da cultura e a sociologia das elites
A exposição detalhada de alguns estudos que tratam de
fenômenos centrais relacionados às práticas de elites culturais se
6

Como é sabido, Bourdieu valeu-se em larga medida da noção de “arbitrário
cultural” da antropologia americana para suas análises sobre fenômenos do
mundo da cultura e da educação.
7
Os critérios de autenticidade, via de regra, buscam ancoragem na história, na
antiguidade, na ancestralidade e na “tradição”. Na definição sugerida por Nedel,
em seu estudo sobre a elite intelectual do folclorismo gaúcho, “[...] a
autenticidade pode, a partir daí, ser definida como um princípio de
inviolabilidade aplicado a certos parâmetros de conformação mítica do
passado”. (NEDEL, 2005, p.30)
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mostrou pertinente para introduzirmos nossa discussão. Tais estudos
permitiram a problematização de noções basilares desta pesquisa, isto é,
a legitimação e a “autenticidade”.
Em especial, a exposição das principais ideias formuladas por
Fernandes (2010, 2012) mostrou-se imprescindível no contexto desta
proposta de pesquisa. A leitura do trabalho do autor serviu como
inspiração inicial para a construção do objeto de pesquisa que me
proponho a analisar. Se podemos constatar o papel determinante de uma
elite cultural e de um campo de legitimação no contexto da música
brasileira “autêntica”, no caso da tradição e do folclore “alemão”
verificamos também a atuação “desinteressada” de agentes e instituições
para a delimitação formal, institucional e grupal destas manifestações
culturais e artísticas. Em outras palavras, assim como havia um campo
que legitimava a música popular “autêntica”, há um espaço que legitima
e “regulamenta” o folclore “alemão” autêntico no Brasil.
Como parece ser de comum acordo no campo da sociologia das
elites, ou ao menos na sociologia das elites de inspiração bourdieusiana,
partindo da constatação do processo de autonomização das esferas ou
campos sociais, é plausível supormos a existência de uma vasta gama de
elites e de distintos mecanismos de dominação nos variados espaços
sociais. Nas palavras de Seidl (2013, p.183): “[...] o que se tem são
diversos grupos de agentes sociais que ocupam posições dominantes em
uma ou mais esferas do mundo social, como as elites políticas, jurídicas,
religiosas, econômicas, culturais, burocráticas”. Esta proposição se opõe
às suposições sobre a existência de uma única elite, integrada e coesa,
que deteria o controle sobre as variadas esferas do mundo social. Assim,
pressupondo que a questão da “elite” depende do espaço social referido,
e de uma questão de escala e de recorte, sustento nesta pesquisa a
existência de uma elite cultural que define e legitima a tradição e as
práticas do folclore “alemão” autêntico no Brasil8.
Tal como a sociologia das elites na versão mobilizada por esta
pesquisa, o aporte da sociologia da cultura empregado também é
largamente influenciado pelos trabalhos de Pierre Bourdieu. O estudo de
8

Como se verá, o espaço do folclore “alemão” no Brasil é um objeto que nos
possibilita uma profícua discussão no âmbito da sociologia das elites, não
apenas pelo fato da prática do folclore depender da legitimação e da definição
de critérios simbólicos por uma elite cultural, mas também na medida em que a
prática do folclore per se apresenta, em alguns casos, os contornos de uma
prática distintiva de elites locais, notadamente das esferas da política e da
economia.
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sociologia da cultura de Fernandes (2010, 2012) é marcado pela
influência das ideias de Norbert Elias (2001) e, notadamente, Bourdieu
(1996a, 2007, 2010); interesse desinteressado, campo social – que
compreende as lutas dos agentes para definição de padrões de gosto e
legitimidade em determinado domínio cultural –, capital social e poder
simbólico, são algumas das categorias bourdieusianas mobilizadas pelo
autor em sua análise. Foi oportuna uma exposição da perspectiva teórica
e das categorias centrais empregadas por Fernandes (2010, 2012) na
análise do seu objeto de pesquisa – na articulação indissociável entre
teoria, metodologia e empiria –, pois a perspectiva teórico-metodológica
a ser empregada nesta pesquisa será igualmente influenciada pela
sociologia reflexiva de Bourdieu (2010) e pelo campo teórico da
sociologia da cultura (BOURDIEU, 1996a).
O interesse principal da sociologia da cultura é analisar como
ideias, valores, crenças, hábitos, comportamentos, práticas sociais e
produtos simbólicos – enfim, a “cultura” – se relacionam com a
estrutura social em que foram produzidos, pensando a experiência dos
indivíduos e dos grupos em sua relação indissociável com as estruturas
sociais. Trata-se de analisar como uma crença ou um valor – como a
“autenticidade” – se torna “realidade”, uma illusio, uma ilusão de
realidade socialmente aceita e compartilhada em determinado campo
(BOURDIEU, 1996a). É neste sentido que se propõe aqui uma
sociogênese do folclore e da tradição “alemã” dotados de
“autenticidade”, “legitimidade” e “valor histórico”. O que se proporá
aqui é uma análise sociológica dos códigos de legitimação e dos
esquemas de percepção compartilhados por uma elite cultural, engajada
na promoção e preservação da tradição e do folclore alemão “autêntico”
no Brasil. Dito de outro modo, para precisarmos ainda mais o objeto
desta pesquisa, pode-se afirmar que o objetivo da dissertação que
proponho desenvolver será analisar será o espaço de legitimação do
folclore alemão “autêntico” e “legítimo” no Brasil.
Miceli (2003), em artigo que reflete sobre a importância dos
trabalhos de Bourdieu para a renovação da sociologia contemporânea da
cultura, irá destacar a importância das condições sociais e dos
condicionantes estruturais da atividade intelectual. A partir de uma
análise do desenvolvimento conceitual das noções de habitus e campo
na sociologia de Bourdieu, Miceli (2003) irá argumentar que a atuação
de um intelectual depende das relações e posições do campo em que está
inserido. O autor dará especial atenção à obra As regras da arte
(BOURDIEU, 1996a) – destacando temas centrais da obra, como as
noções de envelhecimento social e illusio –, que pode ser considerada a
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magnum opus do sociólogo francês no campo da sociologia da cultura.
De acordo com Miceli (2003), a noção de campo é o instrumento por
excelência para a análise da gênese e do desenvolvimento das práticas
culturais, isto é, o conceito possibilita o delineamento da história social
de um dado domínio de atividade. Assim, segundo o autor, a noção
deveria nortear a sociologia contemporânea da cultura.
De fato, a análise mais brilhante de Bourdieu sobre a gênese e a
estrutura de um campo pode ser encontrada em As regras da arte, que
versa sobre o campo artístico (BOURDIEU, 1996a). Em linhas gerais,
Bourdieu trata da gênese e autonomização do campo literário francês
frente, principalmente, aos campos político e econômico. Trata-se de um
processo que ocorre na segunda metade do século XIX – o Segundo
Império na França –, capitaneado principalmente por Gustave Flaubert e
Charles Baudelaire. Assim, a legitimidade no campo passa a ser definida
pelo mercado de escritores, isto é, pelos outros membros do campo, e
não por lógicas externas como a lucratividade econômica ou por ideais
políticos. A consequência deste processo de autonomização é a criação
da estética pura; a “arte pela arte” se torna o novo nomos do campo
literário, em oposição à “arte social” e à “arte burguesa”.
Nesta pesquisa, parte-se da suposição de que o espaço do folclore
– isto é, os agentes e as práticas do folclore “alemão” no Brasil – se
estruturam segundo a lógica de um campo social. Compreende-se a
noção de campo como um espaço de relações objetivas entre agentes,
isto é, um espaço de diferenças e de lutas entre agentes que mobilizam
seus diversos capitais para o estabelecimento de critérios de
legitimidade no campo e para ocupar posições privilegiadas no espaço
social. Segundo Bourdieu (2004), o campo é um campo de forças e de
lutas, um espaço social relativamente autônomo com uma lógica própria
– usualmente não explicitada –, em que os agentes se engajam para
mudar ou conservar sua posição ou para mudar a doxa do campo – que
se refere à visão dominante vigente em determinado espaço social. No
caso do folclore “alemão”, constata-se que uma elite cultural que ocupa
posições de proeminência no espaço do folclore é responsável por
imprimir e legitimar os códigos e as condutas considerados “autênticos”
a tal prática cultural. Assim, no espaço do folclore, determinados
agentes têm a capacidade de definir os critérios próprios deste
microcosmo social, legitimados por meio do reconhecimento de sua
legitimidade pelos demais agentes do espaço do folclore “alemão” no
Brasil.
Para Bourdieu, pode-se dizer, “[...] deformando a expressão de
Hegel, [que] o real é relacional”. (BOURDIEU, 2010, p.28, grifo do
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autor). Assim, o campo é entendido como um espaço social de relações
objetivas, de hierarquias e distinções, e de luta entre agentes que
concorrem pelo estabelecimento de definições e práticas legítimas. O
campo enquanto um espaço social é um espaço de diferenças entre
agentes. Por meio das diferenças – em termos de capital – e das relações
entre as diferenças, é que os agentes ocupam ou procuram alterar suas
posições no campo.
Bourdieu (2010) destaca a importância do pensamento relacional,
isto é, de que os agentes sociais estão inseridos em um espaço de
relações. A análise relacional de Bourdieu se refere primariamente –
mas não exclusivamente – à noção de campo, que denota a influência
marcante do estruturalismo no pensamento do autor. Como argumenta
Bourdieu, tal noção serve para pensar o mundo de modo não
substancialista, pois lembra que o objeto da pesquisa não está isolado de
um conjunto de relações. Segundo Bourdieu, os espaços sociais
constituídos de relações objetivas constituem a realidade do mundo
social. Assim, campo é uma noção que comanda as opções práticas da
pesquisa, e o modo de pensamento relacional se afigura como central à
análise que pretendo desenvolver. Em outras palavras, é necessário
construir teoricamente o conjunto de relações que possibilitam a
formação de práticas e definições simbólicas dos agentes.
Não obstante, é necessário problematizarmos os limites da noção
de campo a esta pesquisa. De modo geral, deve-se levar em conta as
dificuldades e limitações da transposição do conceitual de Bourdieu para
outras realidades empíricas. Isto é especialmente importante no tocante à
sedutora noção de campo, espécie de “conceito-ônibus” – na expressão
de Miceli (2003) –, utilizada indiscriminadamente em uma vasta gama
de estudos sociológicos. Desta forma, seu emprego requer cuidado e
rigor teórico.
Coradini (2003) irá problematizar as limitações do emprego do
conceito de campo, em artigo que analisa elites culturais e concepções
de política no Rio Grande do Sul no século XX. O autor aponta
problemas conceituais e metodológicos nesse tipo de estudo, isto é,
problemas em investigações acerca de intelectuais em condições
“periféricas”. Segundo o autor, verificam-se de modo geral dificuldades
de operacionalização de esquemas analíticos de países centrais em
realidades periféricas. É sabido que a relativa autonomia da produção
cultural – seja científica, literária ou artística – é a base da formulação
da noção de campo. De acordo com Coradini (2003), em condições
periféricas não haveria plena autonomização dos diferentes campos. Isto
é especialmente importante no caso da produção cultural, em que se
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verificaria uma maior importância das instâncias externas de
consagração e uma maior dependência da esfera política.
Para definir se um espaço social constitui um campo
relativamente autônomo, é útil lançarmos mão dos três momentos
necessários a uma análise em termos de campo, tal como formulado por
Bourdieu e Wacquant (2005, p.159-160). Para a construção teórica de
um campo, é necessário: (1) considerar a posição do campo frente ao
campo do poder, isto é, seu grau de autonomia e sua capacidade de
refratar influências externas; (2) elaborar um mapa da estrutura objetiva
e das relações entre agentes e instituições que competem pela autoridade
legítima desse microcosmo social; e (3) analisar o habitus – isto é, as
disposições e predisposições ao agir, incorporadas pelos agentes9 –,
verificável por meio da análise de sua trajetória no campo.
A primeira e mais definitiva característica de um campo – isto é,
sua autonomia – nos leva à constatação de que as práticas em torno do
folclore “alemão” não constituem propriamente um campo, isto é, um
universo social relativamente autônomo, com plena capacidade de
refração de influências externas. Apesar do espaço do folclore possuir
uma doxa acerca do que constitui o folclore “autêntico”, a prática do
folclore é uma manifestação particular dentro de um espaço mais amplo
do universo da cultura. Neste sentido, a noção de “espaço do folclore”
me parece mais acertada do que o termo “campo do folclore”. Desta
forma, sustenta-se nesta pesquisa a análise do “espaço do folclore”, um
espaço de práticas e relações entre agentes e posições.
A despeito deste movimento teórico e da problematização quanto
à eficácia da noção de campo para esta pesquisa, permanecem centrais a
este trabalho a perspectiva relacional bourdieusiana para análise deste
espaço social, e a suposição de disputa em torno da legitimidade e dos
critérios que regem este espaço, tal como compreende o conceito de
campo proposto por Bourdieu. De todo o modo, mais importante do que
“aplicar” o arsenal conceitual bourdieusiano – ou de qualquer autor – a
uma pesquisa, é tomar como base a análise de objetos empíricos e os
modos de operacionalização conceitual e de articulação das fontes
executados pelo autor. Este tipo de postura traz implícita em si uma
concepção particular da sociologia, a saber, aquela que a concebe como
uma ciência com a finalidade de compreensão de objetos empíricos por
meio da pesquisa – muito distinta de uma concepção teorética da
9

Para a formulação mais acabada do conceito de habitus em Bourdieu, sobre a
qual não nos compete entrar em detalhas aqui, ver o capítulo 3 de O senso
prático (BOURDIEU, 2009).
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sociologia, pautada pela exegese de conceitos e teorias.
Uso semelhante da noção de “espaço” foi empregado por
Monique de Saint Martin em seus estudos sobre os descendentes da
nobreza na França (SAINT MARTIN, 2002). Apesar da mudança
conceitual no caso de Saint Martin compreender também uma estratégia
de distanciamento em relação a Bourdieu – que foi seu mentor
intelectual –, tal movimento tem implicações teóricas e metodológicas
interessantes. Ao pensarmos em um “espaço da nobreza” (ou “espaço do
folclore”), uma série de aspectos – que embora não sejam de todo
desconsiderados na análise de Bourdieu –, são enfatizados e passam a
adquirir centralidade. A noção de “espaço” enfatiza, por exemplo: (1)
que o universo analisado envolve um conjunto variado de relações
sociais; (2) a diversificação, a heterogeneidade e a baixa
institucionalidade do espaço; (3) a relativa heteronomia da esfera; (4) a
possibilidade de uma doxa menos normativa e impositiva, com maior
sujeição à disputa; (5) o fato de que, embora seja central e constitutiva
da existência e da autoimagem dos agentes, a atuação neste espaço não é
exclusiva – isto é, os agentes necessitam investir em outras esferas; (6) o
fato de a profissionalização dos agentes não necessariamente ocorrer
nesse espaço de práticas, sendo necessários outros investimentos nas
trajetórias, o que implica uma maior capilaridade no tocante às relações
sociais estabelecidas por tais agentes; (7) a consequente possibilidade de
diferenciais no sentido do investimento no jogo por parte dos agentes.
***
Embora a base bourdieusiana da pesquisa se dê principalmente
por meio dos trabalhos que poderíamos definir como a “sociologia da
cultura” do autor (BOURDIEU, 1996a, 2007), tais obras obviamente se
valem dos princípios epistemológicos e metodológicos formulados por
Bourdieu no decorrer de sua trajetória de produção intelectual, e
condensados em seu célebre texto Introdução a uma sociologia reflexiva
(BOURDIEU, 2010). Tais delimitações ou fragmentações na sociologia
de Bourdieu são arbitrárias, tendo função apenas analítica. Como
argumentamos anteriormente, o trabalho de Bourdieu atinge todo seu
potencial explicativo e sua exemplaridade à luz de sua significação
empírica. Além disso, como se sabe, é característica da perspectiva de
Bourdieu a suposição de uma indissociabilidade entre epistemologia e
práxis científica, entre teoria e empiria. Não obstante, são pertinentes
alguns breves comentários de teor “epistemológico” e “teórico”, que
visam fundamentar a perspectiva teórico-metodológica empregada na
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pesquisa.
Por um lado, são marcas desta pesquisa a conjugação de distintas
técnicas de pesquisa, e a abertura às fontes de pesquisa proporcionadas
pelo campo. Por outro lado, pode-se também observar a inspiração
bourdieusiana na pesquisa por meio da centralidade atribuída à
incorporação dos aspectos interacionais e da influência dos métodos de
pesquisa na análise sociológica do objeto – isto é, a realização de uma
“sociologia da sociologia”, que visa problematizar o contexto de
produção das fontes de pesquisa.
Deve-se ressaltar que a ruptura epistemológica é uma
precondição da pesquisa que me proponho a desenvolver. Tal noção
expressa a influência da epistemologia de Gaston Bachelard no
pensamento de Bourdieu, postulando uma separação entre a “razão
científica” e a “razão prática” (BOURDIEU, 2010). Neste sentido, será
necessário elaborar uma sociogênese – ou uma história social – do
espaço do folclore, que possibilitará uma problematização sociológica
acerca dos conceitos mobilizados no senso comum do espaço do
folclore, especialmente a concepção de folclore “autêntico” e noções
circundantes – como a “antiguidade”, a “ancestralidade” e a “tradição”.
Se – como veremos – a tradição e a antiguidade são elementos
estruturantes de uma concepção de folclore “autêntico”, cabe analisar
quais os sentidos atribuídos a tais noções, e como os agentes do campo
mobilizaram e mobilizam esta concepção em suas lutas simbólicas em
relação a agentes que promovem imagens alternativas da “tradição” e da
“cultura alemã”.
Como será explorado em maiores detalhes a seguir, o presente
pesquisador possui um envolvimento pessoal com o espaço do folclore,
tendo participado de práticas e atividades desenvolvidas neste espaço.
Neste sentido, é central aquilo que Bourdieu (2010) definiu como
objetivação participante, isto é, a objetivação da relação subjetiva do
pesquisador com o objeto. Segundo Bourdieu, a objetivação da relação
do sociólogo com o seu objeto é a condição da ruptura com a propensão
em investir no objeto, que está na origem do “interesse” do pesquisador
pelo objeto. Em outras palavras, meu papel em relação ao objeto durante
a pesquisa será o de sociólogo, e não folclorista. Será necessário analisar
as distintas representações sobre o folclore “autêntico” veiculadas no
espaço, ao invés de defender ou propagar determinada concepção. Como
argumenta Bourdieu, é preciso sair do jogo para se objetivar uma visão
global de determinado campo.
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3. Sobre o objeto de pesquisa e algumas reflexões preliminares
No Brasil, com ênfase em alguns estados da região Sul
(especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina)10, agentes sociais
atuam na definição, preservação e promoção da tradição e do folclore
alemão “autêntico” e “legítimo”. Estes agentes formam redes de
relações, e costumam se associar em instituições, tais como associações
culturais, centros de cultura, federações, “ligas” ou “regionais” do
folclore, bem como entidades de cooperação e fomento de trocas
culturais entre a Alemanha e o Brasil11.
Os agentes de destaque no espaço do folclore “alemão” formam
uma elite cultural capaz de definir os critérios de “autenticidade” e
“legitimidade” para as práticas culturais e artísticas que compõem o
folclore – como a dança, a indumentária, a música e as festas típicas.
Esta elite, que ocupa as posições dominantes no espaço do folclore,
exerce um poder simbólico que lhe permite estabelecer padrões e
critérios de avaliação e representação sobre o folclore alemão
“autêntico”. Em outras palavras, a prática do folclore “alemão” no Brasil
é legitimada e “regulamentada” por uma elite que imprime critérios de
“autenticidade” e “fidedignidade” a tais práticas.
A manifestação cultural mais importante no contexto do folclore
“alemão” praticado no Brasil é, de modo inquestionável, a “dança
folclórica” (ou “dança típica”), que exprime de modo exemplar os

10

As práticas associadas ao folclore “alemão” ocorrem principalmente em
regiões onde se verificou imigração em larga escala. Apesar das principais
instituições de promoção do folclore estarem radicadas no Sul do Brasil,
existem grupos folclóricos em vários estados do país (como o Rio de Janeiro e o
Espírito Santo, por exemplo), atuando de forma articulada nacionalmente. Neste
sentido, esta pesquisa visa analisar o espaço do folclore “alemão” no Brasil,
dando especial atenção à região Sul por sua proeminência, mas não se
restringindo a ela.
11
As celebrações de aniversários da imigração alemã no Brasil, a realização de
semanas da língua alemã e a promoção de eventos sobre a “cultura germânica”
em geral são instâncias onde estes agentes também atuam.
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mecanismos de legitimação do folclore “autêntico”12. Embasados em
figuras e estilos “tradicionais” da dança folclórica alemã – como a valsa,
a polca, e o plattler – e de trajes e adereços utilizados por comunidades
alemãs no passado, os especialistas do folclore organizam grupos de
danças que procuram reproduzir tais práticas culturais. Os grupos
folclóricos orientam suas atividades com base em pesquisas históricas, o
chamado “resgate da tradição alemã”, que visa garantir a fidedignidade
e “autenticidade” das danças performadas. Nas palavras de Seyferth
(2012, p.31): “Os grupos folclóricos (e são muitos, que se reúnem
periodicamente em congressos) são dedicados à dança e à música,
tomando, às vezes, cuidados obsessivos com o vestuário e a
performance, assinalando uma busca das raízes culturais inclusive na
Alemanha”.
As danças reproduzidas pelos grupos folclóricos no presente eram
performadas “tradicionalmente” na Alemanha – e demais territórios
“germânicos” – em momentos importantes para as comunidades, como
festas de colheita, batizados, casamentos e demais celebrações em geral.
Estas danças passaram a ser registradas por folcloristas europeus à época
– isto é, nos séculos XVIII e XIX –, com o objetivo de formalizá-las e
preservá-las do esquecimento; estes “registros”, associados à pesquisa
histórica sobre as indumentárias utilizadas em distintas épocas e regiões
da Alemanha e demais territórios germânicos, constituem-se como as
principais fontes de legitimidade do folclore “autêntico”.
Desta forma, pode-se afirmar que a “autenticidade” se
fundamenta na história, na “antiguidade” e na “ancestralidade” do
folclore. Os registros de danças e trajes, levantados por meio de
pesquisa histórica, constituem-se como as principais fontes de
legitimidade para esta prática cultural. Assim, a legitimação do caráter
tradicional do folclore se baseia na invariabilidade e na reprodução
fidedigna de danças e de indumentárias, tomando a Alemanha como
referência. Como veremos, a autenticidade do folclore se baseia em
12

Esta pesquisa enfocará a questão da dança folclórica, que expressa de forma
notória a tensão entre autenticidade e inautenticidade no folclore “alemão”.
Durante o campo de pesquisa, foi possível constatar a prática de outras
manifestações que compõem a tradição e o folclore “alemães”, para além da
dança. As associações culturais, nas quais as atividades relacionadas à dança
folclórica constituem-se em um dos principais eixos de atuação, envolvem
outras atividades culturais, como ensino de línguas, oferta de palestras e cursos
de música. Tais manifestações serão abordadas de modo incidental na pesquisa,
quando mostrar-se possível e pertinente.
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critérios simbólicos e históricos; os especialistas em folclore “autêntico”
tendem a rejeitar uma lucratividade econômica para esta prática cultural.
Muitos grupos folclóricos13 tiveram o apoio de políticos locais
para sua fundação, e parte dos coordenadores acabou se
profissionalizando no ofício. Embora não seja regra no espaço, alguns
intelectuais do folclore foram contratados como funcionários das
administrações municipais e das secretarias de cultura, e o folclore
acabou se tornando política cultural em diversos municípios. Os grupos
costumam apresentar as danças ensaiadas em eventos cívicos e
comemorativos, além de participarem de encontros promovidos por
meio da articulação e das redes de relação entre coordenadores. Tais
encontros reúnem grupos provenientes de diversos estados do país,
engajados na promoção do folclore e da tradição alemã.
A fundação e a organização de grupos folclóricos eram
fomentadas por agentes sociais que tinham interesse em promover a
“tradição alemã”, investindo nesse jogo. O investimento na fundação
destes grupos levava à busca por cursos e formação especializada. Neste
processo, os coordenadores de grupos acabavam estabelecendo contato
com instituições que legitimam o folclore, e que oferecem cursos sobre a
dança e a tradição “alemã”, visando garantir a autenticidade e o respaldo
histórico destas práticas culturais. Com o decorrer dos anos, por meio da
atuação das principais instituições de legitimação do folclore, foram
surgindo ainda as “ligas do folclore”, agremiações de coordenadores de
grupos nas comarcas e localidades onde esta manifestação cultural é
praticada14.
A principal instituição do espaço do folclore, que atua na
normatização e na preservação do folclore “alemão” no Brasil, é a
Associação Cultural Gramado (ACG) – Casa da Juventude. Inaugurada
13

A história e o período de fundação de grupos folclóricos são bastante
diversos, variando de grupo para grupo e de municipalidade para
municipalidade. Obviamente, as iniciativas surgem após o Estado Novo (19371945), período de perseguição política aos alemães no Brasil, quando práticas
culturais associadas à germanidade foram proibidas. (Sobre este ponto, ver:
VOIGT, 2017, especialmente p.139-147). Como argumenta Seyferth (2005), o
“folclore alemão” possuía pouca importância antes das campanhas de
nacionalização do Estado Novo. A articulação em torno do folclore, como
veremos, começa a ocorrer a partir da década de 1960; a sistematização e a
institucionalização do espaço do folclore ocorrem a partir dos anos 1980.
14
Exemplos deste tipo de organização são a Associação dos Grupos Folclóricos
Germânicos do Médio Vale do Itajaí (AFG) e a Associação Germânica do Alto
Uruguai e Vale do Rio do Peixe (AGAUV), ambas em Santa Catarina.
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em 1966, a Associação é uma das três seções da DGV (Deutsche
Gesellschaft für Volkstanz, ou “Sociedade Alemã para o Folclore”) fora
da Alemanha. A DGV é composta por um grupo de coordenadores de
danças folclóricas, que legitima e normatiza o folclore na Alemanha15.
A Associação Cultural Gramado foi idealizada pela Federação
dos Centros Culturais 25 de Julho – que congregava instituições que
atuavam na promoção e preservação da cultura e da tradição alemãs no
Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina – 16,
processo que contou com a participação direta de quadros da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Segundo a
própria ACG, a missão da instituição é “preservar a cultura da
Alemanha e do Brasil através do ensino e da execução da dança,
mantendo as raízes da tradição em permanente processo de
rememoração, assegurando a fidedignidade histórica necessária”17.
As funções da Associação Cultural Gramado consistem na
preservação, seleção e promoção do folclore “alemão”. Anualmente, a
ACG oferece cursos de qualificação para coordenadores de grupos
folclóricos filiados à Associação, contando usualmente com a presença
de professores provenientes da Alemanha ou da Europa. Nestes cursos,
são repassadas as danças e tradições folclóricas “resgatadas” e
normatizadas por meio de pesquisa histórica e que, portanto, possuem

15

As informações são do site da ACG. Disponível em: <http://www.acggramado.com/>. Acesso em: 2 Set. 2014. No trabalho, serão problematizadas as
relações da elite cultural do folclore “alemão” no Brasil com entidades
promotoras do folclore na Alemanha e na Europa.
16
Esta pesquisa dará centralidade à ACG por seu papel proeminente na
definição e promoção do folclore “autêntico”, e pela abertura e relativa
familiaridade que possuo em relação à instituição. Não obstante, será
apresentado um levantamento abrangente sobre as organizações que compõem o
espaço de legitimação do folclore “autêntico”, analisando a história e as redes
de relações que estruturam este espaço. Além da ACG, destacam-se a própria
Federação 25 de Julho e a Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do
Médio Vale do Itajaí (AFG) que, a partir de 2016, também passou a oferecer
cursos de dança folclórica. Foram realizadas entrevistas com representantes das
principais instituições do espaço.
17
ACG. Breve histórico e missão. Disponível em: <http://www.acggramado.com/depdanca.html>. Acesso em: 2 Set. 2014. (Grifo meu).
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fidedignidade e autenticidade18.
Embora a ACG não possua propriamente um arquivo
institucional, que vise à construção de um legado e da imagem da
instituição, nem produza perfis biográficos sobre membros destacados –
que, como argumenta Coradini (1997), são importantes indicativos da
consagração de membros de determinada elite –, no hall de entrada do
prédio da Associação podem ser verificadas fotografias históricas que
retratam eventos importantes para a história da ACG, e que destacam
personagens que tiveram atuação importante na sua fundação e na
coordenação das atividades promovidas pela instituição. Além disso, as
paredes do primeiro andar são decoradas com documentos históricos
relativos à instituição e às atividades que desenvolveu durante seus anos
de existência. Tais fontes, analisadas detalhadamente na dissertação,
mostraram-se extremamente importantes e possibilitaram o
levantamento de informações sobre a história da instituição e sobre
membros destacados da elite envolvida com o folclore “alemão”.
Também procurei refletir sobre como são recrutados os membros
da elite do folclore, analisando a relação entre as propriedades sociais
dos agentes – origem social, geográfica, experiências, gênero, idade, etc.
–, a história das instituições e suas práticas. Além disso, foram
analisados os trunfos sociais mobilizados pelos especialistas em folclore
para ocupar posições no espaço. Um exame preliminar sobre os recursos
sociais mobilizados por tais agentes nos faz atentar para a importância
de trunfos como o capital cultural institucionalizado, isto é, a posse de
diplomas19 – em geral na área de humanidades –, o capital social e o
capital de relações familiares. A família, como veremos, mostrou-se um
recurso central para a entrada no espaço do folclore. No caso da
18

Um dos principais suportes à reprodução da prática do folclore “autêntico”
são os registros em vídeo das danças, performadas ao final dos cursos da ACG,
e que são disseminados aos folcloristas que não puderam participar do curso, e
que servem também de suporte para a reprodução das danças pelos
coordenadores de grupos que estiveram presentes nos cursos. Estes vídeos, de
função didática e autenticadora, circulam amplamente no espaço do folclore
“alemão”.
19
Ao discorrer sobre o capital cultural, Bourdieu (1998b) afirma que ele existe
em três formas: incorporado, isto é, com disposições duráveis nos indivíduos;
objetivado, ou seja, os bens culturais; e institucionalizado, relacionado à
certificação escolar. Deve-se ressaltar que, especialmente no caso do capital
cultural institucionalizado, sua eficácia varia em função de outros tipos de
capitais, em especial em função do capital de relações sociais. Reflexões sobre o
capital cultural podem ser encontradas ainda em Bourdieu (1996b).
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Associação Cultural Gramado, por exemplo, podemos verificar um caso
de estratégia de reprodução sucessorial, visto que o atual diretor do
departamento de danças da instituição é neto de um dos fundadores da
Associação. Seu pai também dirigiu a ACG20.
Como a sociologia das elites tem destacado, mostra-se
igualmente relevante uma reflexão sobre a internacionalização no
tocante aos grupos dirigentes. A circulação internacional de membros
das elites é cada vez mais frequente, usualmente relacionada à aquisição
de recursos educacionais (ver MUÑOZ, 2013; SEIDL, 2009). Tais
estudos têm apontado a intensificação de trocas científicas e
universitárias, e o papel da circulação para a formação intelectual de
membros da elite. De modo geral, destaca-se o aumento nos
investimentos em aquisição de recursos culturais e escolares como
estratégia para ocupar postos dirigentes.
No caso dos especialistas em folclore, constatou-se que a maior
parte da elite cultural folclorista costuma circular internacionalmente –
trunfo importante na trajetória de um grupo restrito dentre os principais
especialistas em folclore. Todavia, o principal recurso para a formação
no espaço consiste na vinda de experts na tradição e no folclore
“alemães” da Alemanha (ou demais países germânicos) para o Brasil,
visando oferecer a formação nas competências necessárias à prática da
germanidade “autêntica”21. Neste sentido, os critérios de autenticidade
para o folclore provêm da Europa, por meio de representantes enviados
pela DGV ou demais entidades – como a Schweizerische
Trachtenvereinigung (STV), ou “Associação Suíça de Trajes” – não
propriamente por meio de uma importação de um modelo institucional,
mas de um modus operandi de praticar folclore vigente na Europa e,
principalmente, com base na importação de subsídios e fontes históricas
para a prática do folclore22.
Neste sentido, a sociologia da circulação internacional de ideias e
da importação de modelos, inspirada em Pierre Bourdieu, mostra-se útil
20

Realizei entrevistas com ambos, que serão exploradas em detalhes na
dissertação.
21
Em se tratando de uma elite relacionada à germanidade, um trunfo importante
é o capital linguístico para as trocas com estes experts alemães, mas que é
usualmente adquirido por meio da socialização em famílias de descendentes de
imigrantes, e não por meio de circulação internacional.
22
Tive a oportunidade de realizar uma entrevista com um especialista em
folclore de origem suíça, o que possibilitou problematizar as concepções de
“autenticidade” vigentes na Europa e no Brasil, de modo comparativo.
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enquanto horizonte analítico para pensarmos as trocas internacionais da
elite do folclore (sobre este ponto, ver DEZALAY e MADSEN, 2013).
Tal campo disciplinar tem destacado a difundida importação de variados
bens culturais – como códigos, ideologias e filosofias – para realidades
“periféricas” como a brasileira. De modo geral, a sociologia das elites
tem apontado o importante papel da importação de modelos para a
realidade brasileira em variados espaços sociais, como a importação do
modelo americano do Rule of Law no campo jurídico (ENGELMAN,
2013) e a importação de modelos europeus – especialmente o francês –
no caso de elites médicas (CORADINI, 1997).
Por meio dos cursos da ACG, ministrados por experts alemães ou
europeus – e onde são repassados os subsídios históricos necessários à
“autenticidade” do folclore –, forma-se a intelectualidade do folclore
“alemão” no Brasil, e estabelece-se uma rede de relações entre os
agentes sociais que promovem o folclore “autêntico”, “legítimo” e
“tradicional”. Esta elite irá atuar na coordenação de grupos folclóricos, e
assim, exerce um trabalho de mediação cultural entre as instâncias de
legitimação do folclore e o conjunto mais amplo de dançarinos.
O conceito de “mediação” possibilita a reflexão sobre a atuação e
as relações estabelecidas entre os agentes do espaço do folclore. A
noção, amplamente utilizada para o estudo de elites políticas, isto é, para
a análise dos mediadores (“brokers”) entre os recursos do Estado e as
bases sociais23, tem servido também para a análise de fenômenos da
esfera de produção cultural. Em seu estudo sobre elites intelectuais
eclesiásticas vinculadas à Igreja Católica do Rio Grande do Sul, Seidl
(2007) analisará agentes especialistas na “cultura” e na “história” da
imigração e colonização alemã, “mediadores culturais” inseridos em
diversas esferas sociais – como a religiosa, a acadêmica e a intelectual.
Segundo o autor, de modo semelhante ao que ocorre na mediação
política, a mediação cultural contribui para o fluxo de recursos materiais
e simbólicos entre diversos espaços sociais. Além disso, Seidl (2007)
argumenta que a mediação cultural é característica de contextos de baixa
autonomização das esferas.
No seu objeto de análise, Reis (2010) discutirá o papel dos
mediadores na luta pelo monopólio do saber legítimo sobre o que
constitui um patrimônio. A autora irá definir a mediação cultural como o
processo de produção de conhecimento e de produção de normas, isto é,
de decodificação do mundo (descrição) e recodificação (prescrição).
Neste sentido, os mediadores circunscrevem as fronteiras de um lugar
23

Ver o livro clássico de Coradini (2001) sobre o tema.
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singular de inscrição, contribuindo para a afirmação do que lhe é
“específico”. Os mediadores definem aquilo que deve ser preservado,
aquilo que é “autêntico”.
Desta forma, podemos pensar os especialistas em folclore
formados pela ACG como brokers entre os recursos simbólicos
provenientes da Europa e as “bases” compostas por folcloristas, além de
operarem como mediadores culturais entre os grupos folclóricos e as
instituições de legitimação do folclore “autêntico”. Do mesmo modo,
instituições como a ACG realizam uma mediação cultural entre, de um
lado, as fontes históricas para a prática do folclore e os especialistas
provenientes da Alemanha, e de outro, os folcloristas brasileiros. Desse
modo, podemos compreender o duplo caráter – simbólico e político – da
mediação cultural: a mediação cultural é o lugar político da dominação
simbólica, isto é, o espaço da mediação é o espaço da dominação na
esfera da cultura, em que se definem os critérios de “autenticidade” e
onde se inscrevem os atributos “legítimos” de determinada prática
cultural.
A partir da leitura do trabalho de Seidl (2007), é possível
perceber a importância de se considerar os condicionantes sociais que
possibilitam que determinados agentes exerçam o papel de mediadores
culturais. Assim, para a análise dos mediadores culturais do folclore,
será necessário investigar quais recursos sociais e culturais estes agentes
mobilizam para se legitimar, e quais os usos sociais da cultura que
efetuam.
Ao definir os códigos de legitimação do folclore, a Associação
Cultural Gramado – enquanto instituição dominante no espaço –
estabelece uma polarização entre “autenticidade” e “inautenticidade” no
espaço das danças folclóricas alemãs, e as iniciativas que representam
uma transgressão ao folclore considerado “histórico” e “fidedigno”
acabam sendo deslegitimadas.
As transgressões à dança folclórica “autêntica” são definidas de
forma sugestiva pelas expressões “parafolclore” e “showclore”. O
parafolclore consiste na justaposição de figuras e estilos característicos
da dança alemã em uma composição que – segundo o espaço de
legitimação do folclore – não possui fundamentação nem fidedignidade
histórica. Uma apresentação de parafolclore está desprovida de
correspondência com as danças performadas no passado, documentadas
por meio de registros históricos do período. O parafolclore é um folclore
não autêntico, sem valor histórico e simbólico, do qual o folclore
“autêntico” busca distinção. Além de o parafolclore representar uma
composição arbitrária e sem valor, os trajes utilizados pelos grupos não
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têm qualquer embasamento ou correspondência histórica24. Desta forma,
a expressão marca um posicionamento no espaço da dança folclórica
alemã, com agentes localizados no polo da autenticidade – os vinculados
à ACG, que realizam performances com base no “resgate” histórico das
danças e trajes –, e outros situados no polo da inautenticidade – não
vinculados a instituições de legitimação do folclore, desprovidos de
formação específica e de fidedignidade histórica.
A imposição de códigos de legitimação e de parâmetros culturais
para o folclore implica o reconhecimento da importância da dança
folclórica para a memória dos imigrantes e descendentes de alemães e,
simultaneamente, para a autoimagem pessoal e grupal que buscam
construir. A tradição e o folclore alemães são uma “herança”. No
entanto, um folclore pautado pelo “resgate” histórico implica a definição
de uma herança específica, e de um tipo de descendência a ser
construída. Não apenas os “folcloristas” são herdeiros de uma tradição
que serve à construção de sua identidade, mas são também “herdados”
por essa tradição. Como argumenta Bourdieu (1996a), em sua análise de
A educação sentimental de Gustave Flaubert, a herança também herda o
herdeiro, isto é, a herança implica um destino social esperado e a
continuidade com a geração anterior. A herança depende da disposição
de um agente para ocupar certa posição social, e reproduzir um habitus
específico. Para Bourdieu (1996a), há uma apropriação recíproca entre o
patrimônio material e simbólico a ser herdado, e o agente social que o
herda. Assim, reivindicar uma ascendência e afirmá-la por meio do
folclore implica a reprodução de um habitus específico, e a incorporação
dos códigos e regras estabelecidos pelo espaço de legitimação do
folclore “autêntico”. Tal folclore é definido por um tipo específico de
dança e de indumentária, fidedignos a uma prática tradicional idealizada
e projetada em uma Alemanha do passado.
Se o parafolclore não possui valor simbólico, não se pode dizer o
mesmo quanto à sua lucratividade “econômica”. As apresentações de
parafolclore possuem boa apreciação de público, adquirindo o formato
de “show”, com danças animadas que justapõem figuras que costumam
entusiasmar a audiência. De certo modo, podemos afirmar que os
dominados no espaço do folclore são dominantes em termos
econômicos. A oposição entre uma tradição e um folclore “alemão” com
maior valor de consumo – o folclore “heterônomo” –, e um folclore
24

Esta é a realidade mais comum. É interessante ressaltar, no entanto, que
existem grupos que utilizam trajes “históricos”, mas executam danças
“parafolclóricas”.
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fidedigno de valor simbólico e histórico – o folclore “autônomo” –, se
expressa também nas críticas às festas étnicas que possuiriam um
interesse meramente comercial – das quais a Oktoberfest de Blumenau25
é o maior exemplo, pela amplitude da festa e pela significância nacional
que adquiriu. Como argumenta Seyferth (2005, p.14.054): “Há uma
certa prevenção das lideranças desses grupos folclóricos em relação aos
grandes eventos turísticos implementados pelas prefeituras e empresas
locais desde a década de 1980 – a Oktoberfest, de Blumenau, e a Festa
do Marreco, realizada em Brusque”.
A Oktoberfest é criticada por “vender” uma imagem da tradição,
da cultura e da identidade alemã, reduzindo uma festividade cultural a
um empreendimento econômico26. Flores e Wolff (1997) destacam tal
caráter mercadológico e comercial da Oktoberfest, definindo-a como
uma “maquinaria de festa”. É incontestável a influência de interesses
econômicos e do turismo na Oktoberfest – certamente o evento mais
mainstream da tradição “alemã” no Brasil –, cuja programação cultural
não se limita ao universo da tradição alemã, visando uma maior
abrangência de público. Segundo os praticantes do folclore “autêntico”,
a maquinaria de festa da Oktoberfest representaria uma massificação de
um folclore desprovido da aura de autenticidade.
Além disso, o espaço do folclore “autêntico” considera que boa
parte das manifestações alemãs na Oktoberfest não possui
“fidedignidade”; os trajes utilizados na festa, por exemplo, se baseiam
em cortes característicos da indumentária alemã tradicional, mas
carecem de correspondência histórica assegurada por meio do “resgate”.
Isto explica em parte o relativo distanciamento dos intelectuais do
folclore “autêntico” em relação à festividade. Em suma, segundo a
lógica interna deste espaço – responsável pela definição dos critérios de
lucratividade aceitos –, o folclore praticado em tais festas étnicas
massificadas possuiria menor valor simbólico e histórico.
Há ainda uma crítica bastante disseminada – e que não se
restringe ao espaço do folclore “autêntico” – que aponta o fato de a
25

Deve-se destacar que, embora a Oktoberfest de Blumenau seja a mais
conhecida e evocada, existem inúmeras festividades com o mesmo nome, que
ocorrem no mês de outubro em vários municípios. Considera-se como a
primeira Oktoberfest no Brasil a de Itapiranga (SC), embora existam registros
anteriores que remetem à festividade.
26
Para alguns especialistas em folclore, a rejeição a festas étnicas massificadas
não enfoca a dimensão econômica, restringindo-se apenas às limitações em
termos de “autenticidade” e fidedignidade histórica.
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Oktoberfest de Blumenau ser distinta da festa original de Munique. Esta
visão atribui uma inautenticidade à Oktoberfest em virtude da falta de
correspondência formal e cultural com a festa realizada na Alemanha –
padrão de referência de originalidade e tradicionalidade. (HERBES,
2014). Este tipo de julgamento ignora a significação local e particular
que a festa adquire no contexto catarinense, e o fato de a experiência
histórico-social estar em constante transformação e devir.
O conjunto de festividades nomeadas como Oktoberfest é
resultado de um processo que se convencionou definir como “invenção
da tradição”. Em sua análise de fenômenos tradicionais, Hobsbawm e
Ranger (1984) demonstram como a tradição tem uma origem histórica
datada. Em outras palavras, em determinado momento histórico uma
referência idealizada de um fenômeno do passado adquire o estatuto de
“tradição”. Enquanto o costume é um fenômeno da ordem do cotidiano,
estando em constante transformação, a tradição adquire uma aura de
invariabilidade e naturalidade, formando-se pela repetição. A tradição
busca a “antiguidade”; a autenticidade de uma prática “tradicional” está
relacionada à habilidade de reproduzir um fenômeno fixado no passado.
Se podemos falar em “invenção” no tocante à Oktoberfest, o
mesmo pode ser aplicado às práticas do folclorismo “autêntico”. O
processo de “resgate” de uma dança ou traje explicita um esforço que,
no presente, visa reproduzir uma prática cultural fixada no passado.
Além disso, a dança folclórica não está no domínio do costume. As
apresentações de danças ocorrem em momentos extraordinários e não
cotidianos no contexto das comunidades de descendentes de alemães,
usualmente em eventos específicos destinados à consagração desta
prática tradicional. Caso integrem a programação de um evento mais
amplo, como uma festa cívica ou um baile, possuem um espaço
exclusivo, que marca a distinção da dança folclórica em relação às
manifestações culturais ordinárias, desprovidas de códigos e regras
destinados à manutenção da autenticidade e da tradição. A apreciação da
dança folclórica é semelhante à de uma obra de arte no sentido clássico,
e sua performance distancia-se do plano “mundano” e ordinário. O fato
do folclore não ser uma prática da ordem do cotidiano, implica que a sua
execução dependa de uma mediação, que imprima códigos e
procedimentos de legitimação visando garantir a autenticidade e
invariabilidade da tradição alemã.
É central retermos que, no tocante à dança folclórica tradicional,
a autenticidade esteja relacionada à antiguidade. É por meio da recriação
de um passado longínquo que se visa forjar uma tradição. Os grupos
folclóricos reproduzem as danças performadas “tradicionalmente” na
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Alemanha no passado, registradas por meio de históricos, e que
dependem de uma reprodução invariável. O esforço de preservação e
promoção do folclore “autêntico” está associado à construção de uma
identidade, e à busca por uma origem social específica por parte dos
descendentes de alemães. Como já argumentei em outro momento
(VOIGT, 2017, p.147-156), esta busca será seletiva, elegendo certos
aspectos e negligenciando outros. A prática do folclore tradicional
implica a busca por uma origem social em uma Alemanha do passado –
e a reconstrução dos laços com os antepassados imigrantes –, por meio
da reprodução fiel e invariável de práticas culturais do período. A busca
por uma origem social por meio da dança folclórica é, portanto, um
procedimento romântico e nostálgico; busca-se um vínculo com um
passado idealizado que não mais existe.
O espaço do folclore “autêntico” depende da memória sobre as
práticas culturais do passado e sobre seus antepassados, e por meio dela
os folcloristas produzem sua identidade. O folclore, assim, é um dos
elementos envolvidos no processo de construção da “teuto-brasilidade”.
A noção de “teuto-brasileiro”, envolta em relações de poder e resultado
de um longo processo de definição e institucionalização, é utilizada para
expressar a etnicidade construída pelos descendentes de imigrantes
alemães no Brasil. (VOIGT, 2008). Neste sentido, esse trabalho procura
considerar as definições implícitas de teuto-brasilidade correlatas às
práticas de preservação e promoção do folclore “alemão” autêntico, e
como o folclore é mobilizado na construção identitária e étnica dos
descendentes de alemães.
Por fim, para sintetizarmos a discussão exposta até aqui27, e para
um melhor delineamento do problema de pesquisa abordado que
estrutura a dissertação apresentada a seguir, é pertinente formularmos
algumas questões norteadoras da pesquisa, que orientaram o processo de
produção dos dados e de exposição dos argumentos: (1) quais são as
instituições e os agentes sociais responsáveis pela legitimação e
promoção do folclore “alemão” autêntico no Brasil? ; (2) qual a
concepção de “autenticidade” no folclore “alemão”, e como se dá o
processo de “resgate histórico” de danças e trajes tradicionais – isto é,
como se dá o trabalho de mediação cultural no espaço do folclore? ; e
(3) como a prática do folclore “alemão” autêntico se relaciona à
construção de uma imagem da “identidade teuto-brasileira”?
27

A argumentação desenvolvida até o momento tem caráter introdutório e
sumário, e será desenvolvida de modo aprofundado e detalhado no decorrer de
todo o trabalho.
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4. Sobre a pesquisa: relação pesquisador-objeto, fontes de pesquisa
e estrutura da obra
Algumas questões amplas têm orientado as investigações que
venho propondo acerca do fenômeno do germanidade28 no Brasil. O que
é a cultura e a tradição “alemã” no Brasil? Quais os sentidos identitários
e a autoimagem construída pelos descendentes de imigrantes alemães?
De que forma a referência a um Deutschtum, a uma espécie de espírito
da germanidade – no qual as referências temporais e espaciais são
ofuscadas – é mobilizada pelos “teuto-brasileiros” para dar sentido às
suas práticas, à sua memória e às suas manifestações culturais?
Vê-se que são questões extremamente abrangentes e complexas.
Se considerarmos que a influência direta de “alemães” no Brasil
compreende um período de, ao menos, dois séculos – os registros das
primeiras levas de imigração remetem às primeiras décadas do século
XIX, tendo como marcos simbólicos o ano de 1824 em São Leopoldo
(RS) e 1829 em São Pedro de Alcântara (SC)29 –, e que são várias as
localidades para as quais “alemães” imigraram, distribuídas por variadas
regiões do país, identificamos um processo multifacetado e complexo,
que não segue nem linearidade e nem univocidade.
Deste modo, uma resposta peremptória e sintética a tais questões
poderia assumir duas feições. De um lado, a resposta poderia ser
generalista e, portanto, de pouca relevância científica, além de
28

O termo “germanidade” no Brasil não está isento de controvérsias. Sem
pretender, neste momento, esgotar tal controvérsia terminológica, cabem alguns
comentários acerca da questão. Alguns agentes que atuam com a cultura e a
herança “alemãs” no Brasil preferem o termo “comunidades de língua alemã no
Brasil”, visando atribuir menor importância à origem “alemã” das influências
culturais, compreendendo também outros países de influência germânica (como
a Áustria e a Suíça). Apesar de destacar corretamente a herança linguística, esta
noção é problemática na medida em que a língua é um fator cada vez menos
estruturante e presente entre os descendentes de “alemães”. Outro termo
frequentemente evocado neste contexto é o de “teuto-brasilidade”, enfocando a
chave brasileira para a experiência em relação à germanidade, e a ambivalência
identitária que tal experiência comporta. A noção, apesar de demandar
problematização, me parece extremamente produtiva e será empregada nesta
pesquisa.
29
Trata-se de marcos simbólicos, pois há registros anteriores referentes à
imigração alemã no Brasil. O marco oficial é 1824; considera-se que em São
Leopoldo (RS) obteve-se êxito na formação da primeira colônia alemã no
Brasil.
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perigosamente negligente ao universo empírico e histórico pertinente.
Por outro lado, as respostas poderiam tender à parcialidade, recaindo
nas fragilidades comumente verificadas nos estudos que visam validar
constatações particulares a um universo mais amplo.
Para escapar a tais limitações, sem abandonar a pretensão de
formular respostas satisfatórias e condizentes às questões propostas, o
único caminho possível é a execução de um trabalho de pesquisa
sistemático. Para que seja possível o delineamento de um quadro
abrangente sobre as manifestações da germanidade no Brasil, é
imperioso que se escolha algumas chaves de entrada para o fenômeno,
para que sejam analisadas detalhadamente. Assim, ressignificamos
nossas questões mais amplas, e passamos a nos perguntar: o que é a
cultura e a tradição alemã para quem, em que momento, e em que lugar?
Em trabalho prévio (VOIGT, 2017), a chave de entrada escolhida
foi o fenômeno da memória. Por meio da análise das narrativas sobre o
passado produzidas por um conjunto de descendentes de imigrantes
alemães localizados em pequenos municípios do Alto Vale do Itajaí
(SC), foi possível constatar de que forma estes agentes lidam com a
memória e ressignificam as referências ao passado em função das suas
experiências sociais. Nestas memórias, muitos temas e elementos
centrais para a compreensão do fenômeno da germanidade no Brasil
puderam ser analisados: a imigração, a colonização, a relação com
antepassados, a associação dos alemães ao nazismo, as campanhas de
nacionalização do Estado Novo, dentre outros.
Neste momento, volto-me a outro tipo de experiência humana, a
do folclore. Ao analisar os caracteres sociais que estruturam a prática do
folclore “alemão” no Brasil, podemos readequar nossas questões
abrangentes de pesquisa, tornando-as pertinentes para o
desenvolvimento de um estudo sociológico. Neste sentido, passamos a
nos questionar: o que é a cultura e a tradição alemãs para um
determinado conjunto de agentes, a saber, a elite folclorista alemã? De
que forma a prática do folclore “alemão” – e uma concepção específica
e “legítima” desta prática, a do folclore “autêntico” – é mobilizada para
a construção da teuto-brasilidade por parte destes agentes? Espera-se
que, ao respondermos tais questões, possamos explicar de modo
satisfatório um objeto empírico delimitado e, ao mesmo tempo,
acumulemos elementos que contribuam para esclarecer o conjunto de
indagações mais amplas pertinentes à análise do fenômeno da
germanidade no Brasil.
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***
O termo folclore, de origem inglesa (“folklore”), foi cunhado em
1846, pelo inglês William John Thoms. A palavra não possui
equivalente exato na língua alemã, embora seja usualmente traduzida
como Volkskund (ver BURKE, 2010, p.26). Como se sabe, o termo
folclore remete a um conjunto amplo de manifestações culturais, ligadas
intrinsecamente a fontes “populares”: a música, as festas, a culinária, as
lendas, os contos, as figuras mitológicas, a dança, a indumentária, as
canções populares e infantis, e assim por diante.
No espaço do “folclore alemão” praticado no Brasil, a
manifestação cultural mais importante é, indubitavelmente, a dança
folclórica. Como suporte à prática da dança, está a utilização de
indumentárias “típicas” – os “trajes folclóricos”; trajados, grupos de
danças costumam apresentar danças em festividades locais ou cívicas de
comunidades de descendentes de alemães, embora a participação neste
tipo de evento não seja necessariamente o mote que estrutura sua prática
– isto é, a prática da dança folclórica, de modo autopoietico, é encarada
enquanto um fim em si mesma, como uma expressão e um mecanismo
de construção identitária. Apesar dos folcloristas não negligenciarem
outros aspectos do folclore “alemão” – como é o caso especialmente da
música, indispensável à performance da dança –, sua prática enfoca
essencialmente a performance e reprodução de danças folclóricas
“alemãs”. Para tanto, os especialistas em folclore se baseiam em um
universo amplo de referências e informações, sistematizadas por meio
de pesquisa em fontes como os registros históricos de danças e trajes.
Sua prática se caracteriza pela reprodução de danças “autênticas”, isto é,
aquelas que foram registradas por folcloristas em séculos anteriores; o
cuidado em relação a essas referências é meticuloso, e o volume de
fontes históricas que orientam a prática destes folcloristas é vastíssimo.
Portanto, a dança será a chave de entrada para a compreensão da prática
do “folclore alemão” no Brasil; ao nos referirmos ao folclore “alemão”,
entenda-se primordialmente a prática de danças folclóricas, e os
elementos a ela associados – como a utilização de trajes e a participação
em festividades étnicas.
No Brasil, um conjunto de agentes atua na definição e
delimitação de critérios para a prática do folclore “alemão”. Estes
agentes formam uma elite cultural capaz de definir os critérios de
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“autenticidade” para a dança folclórica30, com base em referências e
registros históricos das danças – as Tanzbeschreibungen31, no
vocabulário dos folcloristas –, que se constituem como os elementos que
garantem a “fidedignidade histórica” do folclore.
Existem no país ao menos 200 grupos de danças folclóricas
alemãs32, que reúnem em média de dez a quarenta pares de dançarinos.
As atividades destes grupos consistem na reprodução de danças
folclóricas “alemãs”, de modo tanto mais fiel quanto possível aos
registros de danças. Obviamente, estes grupos se concentram na região
Sul do país, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Não obstante, verifica-se a atuação de Volkstanzgruppen em vários
estados, especialmente aqueles onde se verificou um mínimo de
influência da imigração alemã – Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito
Santo são alguns exemplos.
Os grupos contam com a direção de um coordenador, responsável
por repassar e instruir as danças ao conjunto mais amplo de folcloristas.
Estes coordenadores realizam cursos de especialização junto às
principais instituições de legitimação do folclore “alemão” no país. A
principal delas é a Associação Cultural Gramado (ACG) – Casa da
Juventude, radicada em Gramado (RS). Outra instituição de destaque,
no contexto catarinense, é a Associação dos Grupos Folclóricos
Germânicos do Médio Vale do Itajaí (AFG) de Blumenau, que agremia
um conjunto de grupos folclóricos e recentemente passou a oferecer
também cursos de formação em dança folclórica.
Tais instituições são centros de pesquisa, sistematização,
documentação, promoção e ensino de danças folclóricas “alemãs”. Com
base nas Tanzbeschreibungen, que contêm descrições sistemáticas das
figuras, dos movimentos e da execução de danças, os membros da elite
do folclore repassam tais informações aos demais coordenadores de
grupos folclóricos, visando manter o aspecto de tradicionalidade e
invariabilidade das danças. Tais instituições são responsáveis ainda pela
produção de registros em vídeo de coreografias, que servem como
30

O termo em alemão para “danças folclóricas” é Volkstänze. A tradução exata
seria “danças do povo”, ou “danças populares”. Não obstante, os agentes
envolvidos em tal prática frequentemente se referem a “danças folclóricas”. O
termo relacionado, Volkstanzgruppen, significa “grupos de dança popular”, ou
de “dança folclórica”.
31
Literalmente: “Descrições de dança”.
32
Informação da principal instituição do espaço do folclore “alemão” no Brasil,
a Associação Cultural Gramado (ACG).
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material didático para a reprodução fidedigna das danças.
Neste estudo, chamo de “folclorista” os agentes envolvidos com a
prática do folclore “alemão”. O termo engloba dançarinos e
coordenadores de grupos folclóricos. Para diferenciá-los dos agentes que
atuam nas principais instituições do espaço – digamos, em “um nível
acima” –, na definição de critérios de “autenticidade” e na mediação
com as fontes do folclore provenientes da Alemanha e da Europa, defino
estes últimos como “especialistas em folclore”, que constituem
propriamente a elite cultural que legitima esta prática cultural. Todo
especialista em folclore é, obviamente, um folclorista. No entanto, nem
todo coordenador de grupo ou folclorista é, necessariamente, um
especialista em folclore. A especialização depende de um conjunto de
fatores, normalmente articulados, como uma longa formação em cursos
de especialização, o domínio da língua alemã e a habilidade de leitura
dos registros de danças – o domínio da língua, por exemplo, embora seja
extremamente importante, não habilita per se o folclorista a lidar com os
registros históricos das danças. Além disso, muitos coordenadores se
baseiam apenas nos registros em vídeo, não tendo a habilidade de
interpretar as fontes históricas de registro textual das danças – e não se
constituindo, portanto, em “especialistas em folclore”.
No que tange ao termo folclore “alemão”, perceba-se que a
expressão vem sempre grifada entre aspas. As práticas da cultura
popular e do folclore desenvolvidas no Brasil poderiam ser definidas, no
limite, como “germânicas”, se considerarmos que as manifestações
culturais envolvem práticas características de um conjunto variado de
territórios de língua alemã, e se levarmos em conta que o período de
referência para as fontes históricas que sustentam e garantem a
“autenticidade” do folclore “alemão” é anterior à própria constituição da
“Alemanha” enquanto Estado-nação. O termo de uso corrente e
dominante no espaço, todavia, é folclore “alemão”. Nessa pesquisa, a
expressão será empregada, com a devida problematização necessária,
para a definição do objeto e do contexto de práticas em análise. Como
será argumentado, o termo folclore “alemão” oferece indícios sobre os
sentidos do investimento de agentes nas manifestações culturais
populares de origem germânica e sobre os sentidos de suas construções
identitárias, pautados pelo ímpeto em estabelecer laços com a Alemanha
e na fabricação de um sentido de continuidade histórica – em uma
construção ex post facto – entre as colônias alemãs no Brasil e a
Alemanha, entre os descendentes de alemães e a germanidade.
Esta exposição extremamente sumária acerca da prática do
folclore “alemão” no Brasil que, obviamente, será explorada em
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detalhes no conjunto dessa obra, nos serve para que apresentemos uma
vez mais o objeto a ser analisado nesta pesquisa. Trata-se de uma elite
cultural, a saber, aquela que produz e regula os critérios de
“autenticidade” e “fidedignidade histórica” para as práticas da
“tradição” e do “folclore alemão” no Brasil. A pesquisa tem por
objetivo, assim, analisar as práticas de agentes – individuais e
institucionais – que atuam na definição, regulação e promoção do
folclore “alemão” dotado de “valor simbólico” e “histórico”, com base
em uma perspectiva teórico-metodológica ancorada nos campos da
sociologia da cultura e da sociologia das elites, notadamente
influenciados pela sociologia bourdieusiana.
***
Como dito, além de representar uma continuidade dos estudos
que já venho desenvolvendo, esta proposta de pesquisa se insere em um
contexto mais abrangente de estudos sobre as comunidades de
descendentes de imigrantes alemães no Brasil. Podemos verificar uma
série de trabalhos sobre temas envolvendo a etnicidade, a memória e a
tradição no contexto de tais comunidades33. No entanto, nenhum estudo
debruçou-se sistematicamente sobre o espaço do “folclore alemão” e,
especialmente, sobre o problema da “autenticidade” no folclore e na
tradição alemã. Alguns estudos analisam superficialmente a formação e
a história de grupos folclóricos específicos (HAWERROTH, 2007), ou
sua atuação em eventos como a Oktoberfest (HERBES, 2014). De modo
geral, o folclore e os grupos de dança são mencionados de forma breve,
apontados como um exemplo do conjunto de elementos mobilizados na
construção da etnicidade teuto-brasileira. Além disso, as menções às
principais instituições que compõem o espaço do folclore, como a
Associação Cultural Gramado (ACG), são esparsas. Neste sentido, esta
pesquisa original pretende contribuir com o campo de estudos sobre a
germanidade no Brasil.
Além disso, deve-se sublinhar a minha estreita relação com o
objeto de pesquisa. Eu participei de grupos de dança folclórica “alemã”
durante muitos anos, desde minha infância até o início da adolescência.
Uma parte significativa da minha socialização durante a infância se deu
no espaço do folclore, no qual fui inserido pelo grupo familiar. Assim,
proponho a análise de um objeto com o qual possuo bastante
33

Ver, por exemplo, os trabalhos de Seyferth (2012, 2005) e Gertz (2008), para
mencionar apenas dois dos principais estudiosos do tema.
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“familiaridade” – no duplo sentindo do termo. Possuo familiares com
envolvimento direto no espaço do folclore: meu pai, irmã e sobrinhos
integram ou já integraram grupos folclóricos. Além disso, minha mãe,
Ingrid Böelling, é instrutora de dança folclórica “alemã” há mais de 20
anos, e funcionária da Secretaria de Cultura do município de Braço do
Trombudo (SC). Ela integra a Liga do Folclore do Alto Vale do Itajaí
(SC), e já participou da diretoria da Associação Cultural Gramado. As
relações de minha mãe no espaço do folclore facilitaram a entrada no
campo de pesquisa, permitindo o acesso às instituições e aos agentes
sociais que compõem e legitimam o espaço do folclore “autêntico” no
Brasil34.
***
A esta introdução, são pertinentes alguns comentários gerais
sobre as técnicas e procedimentos de pesquisa empregados para a
produção dos dados analisados na dissertação. No que tange às fontes de
pesquisa35, o principal recurso metodológico utilizado foi a realização de
entrevistas. Com base em roteiros semiestruturados, realizei nove
entrevistas com alguns dos principais quadros da elite cultural folclorista
“alemã” no Brasil. As entrevistas foram gravadas em áudio,
integralmente transcritas, sendo analisadas – e evocadas – durante todo
o trabalho. Deve-se registrar que todas as entrevistas foram realizadas
mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), no qual os sujeitos de pesquisa autorizaram a
identificação dos seus nomes próprios nesse trabalho – procedimento
importante para a identificação dos principais agentes do espaço do
folclore, bem como dos folcloristas que tiveram atuação histórica
destacada na fundação e na promoção de tal prática cultural no Brasil.
As entrevistas constituem-se como a principal ferramenta metodológica
da pesquisa; durante o trabalho, o uso sociológico da entrevista está
acompanhado das impressões etnográficas do campo de pesquisa, além
de problematizações sobre o contexto social de produção da entrevista.
34

Um dos pontos de partida centrais para a pesquisa foi a realização de uma
entrevista de sondagem com minha mãe, Ingrid Böelling, em virtude de seu
envolvimento e atuação no espaço do folclore “autêntico”. Além desta
entrevista, que permitiu o mapeamento de instituições, agentes e da história do
folclore “autêntico”, a contribuição de Ingrid foi, de modo geral, imprescindível
à pesquisa, tendo facilitado e possibilitado minha entrada no campo.
35
As fontes de pesquisa estão listadas ao fim do trabalho.

45

Nas entrevistas, procurei abordar alguns tópicos centrais para o
objeto em análise, visando identificar algumas das propriedades sociais
constitutivas da elite cultural do folclore e do espaço de práticas do
folclore “alemão” no Brasil. Assim, durante as entrevistas, procurou-se
identificar, dentre outros, os seguintes aspectos: (1) quais agentes
compõem o espaço do folclore e qual sua origem social; se são
descendentes de imigrantes alemães; se a família tem histórico de
envolvimento com práticas culturais; se possuem formação acadêmica e
títulos superiores; se são apenas folcloristas, ou se há envolvimento de
historiadores, políticos, e demais agentes sociais; (2) se as instituições
possuem produção bibliográfica ou acadêmica, se lançam ofícios ou
editais; (3) se há relação de tais instituições com o Estado, sob a forma
de financiamento, que vise à transformação do folclore em política
cultural; (4) se há relação da elite cultural com indústrias e empresários,
e qual o papel de industriais no espaço do folclore; (5) qual a relação de
tais instituições com a mídia, e quais são os seus canais de divulgação;
(6) se existem e quais são os textos, manuais ou códigos que orientam e
definem as danças folclóricas, estipulando regras para a prática e a
execução do folclore “autêntico”.
As entrevistas – e o conjunto mais amplo de técnicas e fontes de
pesquisa – permitiram a elaboração de uma ferramenta heurística e
metodológica da maior importância, indispensável para o mapeamento
do conjunto de intelectuais e instituições do espaço do folclore, isto é,
possibilitaram a construção de um quadro de caracteres pertinentes de
um conjunto de agentes e instituições (BOURDIEU, 2010) –
apresentado no início do segundo capítulo –, que permitiu definir de
modo sinóptico quais são os principais agentes e instituições que
compõem o espaço, as características próprias e definidoras da elite
cultural folclorista, bem como as redes de relações estabelecidas no
espaço do folclore e os recursos sociais mobilizados pelos agentes em
seu investimento na prática do folclore. Tal quadro tem por função
apresentar, de modo condensado, a morfologia social do espaço do
folclore “alemão” no Brasil – isto é, as principais instituições, agentes e
caracteres sociais que o compõem.
No que tange às técnicas de pesquisa, foi utilizada largamente a
observação participante, empregada com base em uma noção estendida
de campo de pesquisa. Como tive participação em grupos de dança
folclórica, e possuo familiares e amigos que atuam nesse espaço,
procurei considerar na análise todas as interações, acontecimentos ou
eventos em que me senti um “pesquisador” e que possibilitaram a
produção de dados e conhecimento para a pesquisa. Como exemplo,
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ainda no ano de 2014, realizei uma observação participante em um
evento ocorrido em Trombudo Central (SC), intitulado “Danças e
Saudades”. Neste evento reuniram-se dançarinos e ex-dançarinos que
integraram grupos folclóricos durante variados períodos históricos,
visando rememorar as experiências vividas, além de prestar um tributo à
história do folclore. O evento contou com a apresentação de danças
folclóricas, e me permitiu conversar com folcloristas – alguns destes
estiveram envolvidos na fundação de grupos de dança em vários
municípios do Alto Vale do Itajaí (SC) – e com o público que prestigiou
o evento. A participação neste tipo de evento cultural – isto é, eventos
promovidos ou que contaram com a participação de grupos folclóricos
ou entidades agremiadoras de folcloristas – foi realizada sempre que se
mostrou oportuna e produtiva. À argumentação diretamente exposta na
dissertação, mostrou-se especialmente relevante a experiência em uma
Tanz Abend (“noite dançante”) ocorrida em abril de 2015 em Braço do
Trombudo (SC), que possibilitou uma apreciação da lógica e da
estrutura dos eventos folclóricos, e suas implicações para as concepções
de folclore “autêntico” veiculadas no espaço. Ademais, minha
experiência empírica na Oktoberfest de Blumenau em 2015 também foi
aproveitada na pesquisa, tendo me proporcionado elementos para a
análise do problema da apropriação econômica e imagética da tradição
“alemã”.
Além da entrevista e da observação participante, mostrou-se
extremamente relevante enquanto fonte de pesquisa as bibliotecas e as
referências de leitura da elite cultural folclorista. Nesse sentido, foram
submetidas à análise as obras de referência utilizadas pelos especialistas
em folclore – na maioria em alemão, disponíveis em acervos
institucionais ou pessoais –, indispensáveis ao seu trabalho de mediação
cultural e à garantia da “autenticidade” do folclore. Em tal análise, levei
em conta os usos sociais de tal bibliografia, realizando uma etnografia
de bibliotecas sobre folclore, além de considerar o conteúdo, o teor e as
informações compreendidas em tais obras. Por fim, de modo acessório e
quando mostrou-se pertinente, deve-se registrar ainda o emprego da
técnica da análise documental, especialmente proveitosa para a
reconstituição de fatos e fenômenos importantes para a história do
folclore “alemão” no Brasil.
***
Por fim, para finalizar este breve introito, são necessárias
algumas observações sobre o teor e a estrutura do texto que será lido a
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seguir. No primeiro capítulo, procedo a uma análise da sociogênese do
espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil, visando reconstituir a
história social e o contexto de surgimento e de desenvolvimento da
prática do folclore “alemão” no país. No capítulo, identifico um
conjunto amplo, diversificado e articulado de práticas e iniciativas,
desenroladas após o Estado Novo (1937-1945), como parte de um
esforço de rearticulação e de recomposição das elites do grupo étnico
alemão no Brasil. São considerados, dentre outros fenômenos, o Comitê
de Socorro à Europa Faminta, o Movimento 25 de Julho, os Centros
Culturais 25 de Julho, a Federação 25 de Julho, a rearticulação da Igreja
Luterana no Brasil e a reinserção de “alemães” na esfera da política. O
contexto imediatamente posterior ao fim do Estado Novo, a partir de
1945 e durante a década de 1950, é caracterizado por um esforço de
rearticulação das elites – econômicas, políticas, religiosas e intelectuais
– do grupo étnico alemão, engajadas na defesa de uma concepção e de
uma autoimagem identitária e na promoção da “germanidade” no Brasil,
projeto abalado e colocado em suspenso pelas campanhas de
nacionalização levadas a cabo durante o governo Vargas. Como
consequência de tais iniciativas, veremos o surgimento ou a
reestruturação de entidades que, décadas mais tarde, serão responsáveis
pela fundação de instituições promotoras de folclore “alemão” ou pelo
fomento direto da prática de tal manifestação cultural no Brasil – isto é,
pela invenção da tradição folclórica “alemã” no Brasil –, processo que
se inicia nos anos de 1960 e que se institucionalizará e sistematizará –
enquanto um “espaço de práticas” – a partir da década de 1980.
No segundo capítulo, analiso o espaço de práticas do folclore
“alemão” no Brasil, isto é, as principais instituições e agentes que
constituem tal microcosmo social. São analisadas a história e as práticas
da Associação Cultural Gramado (ACG), principal entidade formadora e
representativa do folclore “alemão” em nível nacional, das “ligas” ou
“associações regionais” do folclore, que têm atuação em âmbitos
estadual e regional – com ênfase na Associação dos Grupos Folclóricos
Germânicos do Médio Vale do Itajaí (AFG), de Blumenau (SC) –, e dos
grupos de dança folclórica, entidades de base do espaço do folclore, com
atuação em nível municipal ou local. Procuro analisar também a lógica e
as principais instâncias de formação dos especialistas em folclore, a
estrutura dos eventos e das apresentações de folclore e a participação de
folcloristas em eventos étnicos – com ênfase no fenômeno das
Oktoberfesten. Ao final do capítulo, apresento e analiso os principais
caracteres sociais – origem social, trajetória e trunfos sociais – da elite
cultural folclorista.
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No terceiro capítulo, enfoco propriamente a prática do folclore
“alemão” no Brasil. Para tanto, analiso o trabalho de mediação cultural
realizado pela elite cultural folclorista, que consiste na decodificação de
fontes históricas e na prescrição de práticas que garantem a
“autenticidade” do folclore, por meio da reprodução de fontes históricas
do modo mais fiel e fidedigno possível. Procuro analisar o trabalho
cultural executado pela elite do folclore, que consiste na decodificação
de Tanzbeschreibungen (“descrições de danças”) e de registros visuais e
iconográficos de Trachten (“trajes”), problematizando também o
contexto social de produção das fontes históricas que embasam a prática
do folclore, circunscrito principalmente ao século XIX e início do século
XX. Nesse capítulo, analiso a literatura em torno do folclore, as
bibliotecas pessoais e institucionais de folclore, bem como as práticas de
leitura e as práticas de escrita da elite cultural folclorista. Apresento
ainda uma discussão sobre a pertinência da categoria de “folclore
alemão”, considerando os investimentos e sentidos os identitários
implícitos na noção.
No quarto e derradeiro capítulo, visando apresentar
considerações finais à obra, elaboro uma discussão sociológica mais
ampla acerca do fenômeno da “cultura popular” e suas múltiplas
apropriações, problematizando o lugar do folclore “alemão” entre as
esferas da “arte”, da “cultura erudita” e da “cultura popular”. Nesse
capítulo, analiso as concepções de folclore “alemão” formuladas e
promovidas pelos especialistas em folclore, o lugar atribuído ao folclore
pela elite cultural folclorista entre os domínios do “povo” e da “elite”, a
experiência de distanciamento em relação ao “povo” expressa pelos
especialistas em folclore, e como tais agentes lidam com a própria ideia
de “elite cultural”. Por fim, com base na noção de “apropriação
diferencial”, defendo uma análise da cultura popular (de modo geral) e
do folclore “alemão” (de modo particular) que leve em consideração as
múltiplas apropriações, circulações, intersecções e intercruzamentos
entre as esferas do “erudito” e do “popular”, do “povo” e das “elites”,
processos característicos e constitutivos dos produtos simbólicos de
matriz popular.
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Primeiro Capítulo
A SOCIOGÊNESE DO ESPAÇO DO FOLCLORE “ALEMÃO”
NO BRASIL
Este capítulo tem por objetivo executar uma reconstituição da
gênese sócio-histórica do espaço de práticas do “folclore alemão”, que
será sistematizado e institucionalizado no Brasil a partir da década de
1980. Para levarmos a cabo tal objetivo, será necessário analisar um
contexto amplo e diversificado de práticas, que remontam a décadas
anteriores e que possibilitaram e criaram as condições objetivas para a
existência da prática de um “folclore alemão” no país. Analisaremos,
sobretudo, um conjunto de iniciativas e esforços de rearticulação e
recomposição de elites do grupo étnico alemão após o Estado Novo
(1937-1945), que culminaram com a fundação ou reestruturação de um
conjunto de entidades que, décadas mais tarde, serão responsáveis pela
promoção da dança folclórica “alemã” autêntica e pela formação do
espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil.
1. É central salientar, desde o princípio, que a prática de um folclore
“alemão” autêntico, tradicional e historicamente fidedigno, no contexto
brasileiro, é uma invenção extremamente recente36, que podemos situar
nos idos da década de 1980. Para que compreendamos o espaço de
práticas do folclore “alemão” no Brasil, os sentidos investidos pelos
agentes em tal prática e o modus operandi vigente no espaço do folclore,
36

Deve-se pontuar que os folcloristas são flagrantemente contrários à noção e à
prática da “invenção de tradições”. É constitutiva da prática do folclore
“alemão” no Brasil a rejeição à criação de coreografias e à invenção de danças
folclóricas. Assim, ao aplicar a noção de “invenção de tradições” ao folclore
“alemão” autêntico e historicamente referenciado, o termo não se refere à
invenção de danças, na medida em que o apanágio da dança folclórica é
precisamente a execução de danças que reproduzem à risca, de modo rígido,
registros folclóricos históricos. Todavia, a prática de tal folclore, no contexto
brasileiro, é um fenômeno extremamente recente, dependendo da fabricação de
uma tradição em um momento circunscrito do tempo, por meio da associação
entre danças folclóricas “tradicionais” e o legado cultural da imigração alemã.
Como será demonstrado, as danças praticadas contemporaneamente no Brasil
não se mostravam expressivas entre os imigrantes de alemães e, apesar do
discurso que enfatiza o “resgate” das práticas dos antepassados imigrantes, as
bases para a prática da dança “alemã” são buscadas contemporaneamente na
Alemanha, tomando como referência especialmente o contexto histórico dos
séculos XVIII e XIX.
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é mister que identifiquemos as origens e os condicionantes sóciohistóricos constitutivos de tal espaço, delineando uma sociogênese – ou
história social – do folclore “alemão” no Brasil. Assim, meus esforços
nas páginas que seguem irão se direcionar à análise das origens sóciohistóricas do espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil.
Apesar das narrativas consagradas no espaço do folclore tomarem
como marco fundador a experiência da imigração alemã para o Brasil –
fixando o marco espaço-temporal, portanto, em São Leopoldo (RS) em
1824 –, meu argumento é de que a gênese do folclore “alemão” não
pode ser localizada nos primórdios dos fluxos migratórios e nem mesmo
nas levas de imigração mais recentes, haja vista que a prática do folclore
“alemão” no Brasil é resultado de um investimento consciente e
consequente na importação de fontes da cultura popular germânica e
europeia, levado a cabo por teuto-brasileiros em um período recente da
história – a saber, nas décadas de 1980 e 1990. A mitologia oficial
vigente no espaço do folclore, disseminada por meio de um discurso
recorrente e estruturante que visa legitimar tal prática em função do
“resgate” e da “preservação” dos costumes e tradições dos imigrantes e
dos antepassados alemães, demanda assim uma problematização de um
ponto de vista sociológico e histórico.
É bastante plausível supormos que algumas das danças praticadas
contemporaneamente no espaço do folclore “alemão” no Brasil –
especialmente as danças mais básicas e elementares – tenham sido de
fato trazidas por imigrantes alemães, constituindo-se como práticas
coletivas e compartilhadas de tais agentes, no âmbito de uma cultura
germânica em comum. Todavia, a maioria absoluta das danças “alemãs”
praticadas no Brasil foi buscada contemporaneamente – e em período
bastante posterior ao fenômeno da imigração – diretamente na
Alemanha e na Europa, por meio de pesquisas históricas. Ademais, a
prática de danças populares pelos imigrantes estava desprovida de
quaisquer preocupações com a reprodução de registros e critérios
históricos, como se mostra estruturante na prática folclórica nos dias
atuais. Embora a narrativa do folclore enquanto prática de resgate das
tradições dos antepassados ser a doxa vigente no espaço do folclore
“alemão” no Brasil, até mesmo alguns especialistas em folclore – dentre
eles, significativamente os que possuem formação superior em História
– reconhecem que o folclore “alemão” praticado no contexto brasileiro
depende de um trabalho de mediação cultural, e que as danças
executadas no presente não são um legado direto, contíguo e imediato da
experiência imigratória. Vejamos um trecho da entrevista com um
desses especialistas em folclore, que se refere ao início do trabalho de
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pesquisa sistemático sobre o folclore “alemão” no país:
Denis Simões (S): Porque até aquele momento
eles [os descendentes de alemães] não sabiam
nada de traje típico, até aquele momento eles não,
eles sabiam intuitivamente das danças, eles
sabiam que na cultura alemã tinha Polka, que na
cultura alemã tinha Walzer, que na cultura alemã
tinha um Siebenschritt, tanto que eles sabiam que
existia, que tinha a Polonaise. Agora, que existia
uma Hetlinger Bandriter que se dança assim, só
veio depois, né?
Lucas: Então seria um modelo que vem da
Alemanha? Seria uma importação da...
S: Um modelo que vem da Alemanha. 37

É bastante óbvio, no entanto, que sem o fator “imigração alemã”
e seu “legado histórico” dificilmente indivíduos pertencentes ao grupo
étnico teuto-brasileiro investiriam em uma prática tal como a do folclore
“alemão”. Nesse sentido, a imigração é um fator explicativo importante
e incontornável à história do folclore “alemão” no Brasil. Todavia, os
especialistas em folclore executam um uso específico do fenômeno da
imigração nas narrativas dominantes e nativas sobre a história do
folclore – isto é, da imigração como experiência fundadora –, que
expressa estratégias de legitimação e de construção identitária por parte
de tais agentes. Meu argumento é de não há uma ligação intrínseca,
direta, consequente ou de causalidade entre a imigração de alemães para
o Brasil e o folclore “alemão” praticado nos dias atuais. Dito de outro
modo, a base histórica e social que dá sustentação à prática do folclore
não é uma “herança” dos antepassados imigrantes, haja vista que as
fontes históricas para a prática do folclore foram buscadas diretamente
no repertório de elementos da cultura popular germânica e europeia, por
meio de um investimento que visava restabelecer laços com a Alemanha
e legitimar a prática executada por um conjunto de agentes, responsável
pela invenção de uma tradição relativa à prática de danças e uso de
indumentárias típicas “alemãs” no contexto brasileiro.
Como iremos demonstrar sobejamente neste trabalho, o folclore
“alemão” praticado no Brasil não se baseia num saber incorporado e
herdado dos antepassados, nem se pautou em pesquisas folclóricas com
foco nos descendentes de imigrantes radicados no território nacional. Ao
37

SIMÕES, Denis Gerson. Entrevista concedida a Lucas Voigt em 14 e 15 Abr.
2016, Trombudo Central – SC.
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contrário, tal folclore foi criado a partir de um esforço de pesquisa
especializada em fontes da cultura popular produzidas nos séculos XIX
e XX na Alemanha e demais países europeus. Ademais, será de grande
interesse demonstrar quais os mecanismos e procedimentos utilizados
pelos especialistas em folclore para justapor uma referência histórica
europeia com a realidade e o contexto teuto-brasileiro, legitimando a
prática do folclore e garantindo seus atributos de “autenticidade” e
“coerência histórica”.
Na historiografia que iremos propor, a gênese das instituições e
da prática do folclore “alemão” no Brasil será delimitada nos anos de
1940, a partir da experiência do movimento conhecido como Comitê de
Socorro à Europa Faminta (SEF).38 Apesar de tal movimento não ter
envolvido diretamente a prática do “folclore alemão”, é a partir dele que
surge um conjunto de instituições que, décadas mais tarde, serão as
responsáveis pela definição de critérios para o folclore “alemão” e pela
sistematização desta prática no contexto brasileiro.
Apesar de rejeitarmos um período significativo da estrutura
narrativa nativa sobre as origens do folclore, deve-se salientar que a
construção historiográfica a ser desenvolvida aqui, tomando como
marco inicial o movimento de Socorro à Europa Faminta, segue
basicamente a mesma cronologia de macroacontecimentos históricos
evocados na narrativa consagrada no espaço do folclore “alemão”. Tal
procedimento, obviamente, demanda problematização.
Inicialmente, deve-se sempre ter em mente aquilo que, em seus
apontamentos sobre a história de vida, Bourdieu definiu como ilusão
biográfica (BOURDIEU, 2006), isto é, a construção e a atribuição
artificial de coerência, linearidade, cronologia e sentido lógico para o
conjunto de eventos que compõem uma história de vida. Considerando
que os relatos autobiográficos são produzidos em um momento a
posteriori, o efeito de distanciamento temporal estimula a reflexão e a
organização do passado. Desta forma, o relato autobiográfico e a
memória operam uma produção de coerência, enfatizando a necessidade
histórica para fenômenos desconexos e acidentais, ou enfatizando um
caráter acidental para fenômenos históricos necessários – isto é, que em
função da origem social e do habitus dos agentes, dificilmente
ocorreriam de outro modo. Nas palavras de Bourdieu:
38

Trata-se de um marco que delimita um início aproximado de tal processo
histórico. Em uma perspectiva processual – no sentido de Norbert Elias (1994,
2006) –, não se trata de fixar um marco absoluto e irredutível, mas analisar o
desenvolvimento dos processos históricos.
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Sem dúvida, cabe supor que o relato
autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos
em parte, na preocupação de dar sentido, de tornar
razoável, de extrair uma lógica ao mesmo tempo
retrospectiva e prospectiva, uma consistência e
uma
constância,
estabelecendo
relações
inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou
final, entre os estados sucessivos, assim
constituídos em etapas de um desenvolvimento
necessário. (BOURDIEU, 2006, p.184).

As reflexões de Bourdieu (2006) sobre o uso da história de vida
enquanto instrumento metodológico podem ser ampliadas para a análise
da história das instituições. No que tange ao espaço do folclore, tais
reflexões servem para problematizarmos a história das instituições que
estão na origem da prática do folclore “alemão” no Brasil. Além disso,
nos relatos orais que foram produzidos durante a pesquisa, é bastante
comum a justaposição de histórias de vida e memória familiar com a
história das instituições que compõem o espaço – o que demonstra a
indissociabilidade das dimensões micro e macro no tocante aos relatos
históricos, e que reforça ainda mais a pertinência e imprescindibilidade
de uma problematização acerca das narrativas históricas “ilusionais”
produzidas pelos agentes.
Deste modo, a estrutura narrativa que demarca os grandes
acontecimentos históricos constitutivos da sociogênese e da experiência
do folclore – reconstituída cronológica e sequencialmente por parte dos
especialistas em folclore – será submetida a um esforço de objetivação e
distanciamento. A própria rejeição da imigração como marco fundador
do folclore “alemão” no Brasil explicita o esforço de objetivação que
será empregado nesse estudo. Além disso, deve-se considerar que esta
história consagrada e “institucional” do folclore “alemão” no Brasil já
foi submetida – relativamente – a uma reflexão historicamente
embasada, haja vista que os agentes encarregados de reconstituí-la são,
via de regra, folcloristas com formação em História que, embasados em
fontes orais, irão realizar suas próprias pesquisas historiográficas39.
Assim, considero satisfatório o emprego nessa pesquisa de uma
39

Nesse contexto, deve-se salientar a estreita convergência e coerência entre a
memória dos agentes envolvidos na fundação e no fomento da prática do
folclore “alemão” no Brasil e os textos escritos resultados de pesquisas executas
por folcloristas mais jovens a respeito deste fenômeno – ponto que será
retomado adiante.
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estrutura cronológica semelhante e dos mesmos marcadores temporais
utilizados pelos agentes – isto é, dos mesmos macrofenômenos que
compõem a estrutura narrativa vigente no espaço do folclore –, desde
que tomemos um distanciamento razoável e executemos a
problematização necessária. Seguindo a proposta de Bourdieu (2006),
esta problematização levará em conta alguns pressupostos, quais sejam:
não se atentará apenas para a biografia ou relato oficial sobre a história
das instituições produzidas pelos agentes, como se um “nome próprio”
de um agente ou de uma instituição lhes legassem um estatuto de
unidade biológica ou entidade autônoma e coerente; ao contrário,
mostrar-se-á imprescindível a análise da trajetória dos agentes e das
instituições no espaço social, levando em conta suas relações,
deslocamentos e transformações, bem como a influência dos
condicionantes estruturais que determinam o conjunto de eventos que,
submetidos ao ímpeto de construção e atribuição de significado e
coerência histórica, compõem a narrativa histórica sobre o folclore
“alemão” no Brasil.
2. Voltemo-nos agora propriamente à tarefa de reconstituição da
sociogênese do espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil. Para
tanto, é oportuno introduzirmos o primeiro dos personagens que
constituem o conjunto de sujeitos dessa pesquisa, bem como um dos
personagens centrais na história do folclore “alemão” no Brasil, o Sr.
Gerhard Rudolf Kleine. Associado à figura do Sr. Gerhard, irei
introduzir – posteriormente – outro personagem a ele intimamente
ligado, o seu pai, o Sr. Theodor (Theo) Kleine, figura central e
indispensável para a compreensão do folclore “alemão” no Brasil, em
função da sua atuação de destaque na fundação das instituições ligadas a
tal prática.
Gerhard Kleine nasceu na Alemanha em 13 de março de 1942, e
residiu a maior parte da sua vida em Gramado (RS). O Sr. Kleine
faleceu recentemente, em 1° de fevereiro de 201740. Foi diretor da
Associação Cultural Gramado (ACG) – Casa da Juventude, principal
polo de formação de especialistas em folclore “alemão” no Brasil,
durante o longo período de 1971 a 2000. É filho de Theo Kleine,
primeiro secretário-geral da Federação dos Centros Culturais 25 de
Julho, principal articulador para a fundação da ACG e seu primeiro
40

WEIMER, Tânia Cristina. Falecimento de Gerhard Kleine. 02/02/2017.
Disponível em: <http://www.luteranos.com.br/noticias/falecimento-de-gerhardkleine>. Acesso em: 12 Fev. 2017.
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diretor, no período de 1965 a 1969. Gerhard Kleine era professor
catequista não ordenado, vinculado à Igreja Luterana, tendo atuação
destacada na esfera religiosa. Além da sua trajetória nas esferas da
religião, da educação e da cultura, atuou na política, tendo ocupado o
cargo de vereador na cidade de Gramado.
Irei reproduzir a seguir um trecho da entrevista realizada com o
Sr. Gerhard, em que o entrevistado executa um grande apanhado
histórico sobre o contexto de surgimento das instituições e da prática do
folclore “alemão” no Brasil. A narrativa de Gerhard é exemplar, por
evocar um conjunto amplo e inter-relacionado de fenômenos,
organizados segundo a estrutura narrativa canônica vigente no espaço do
folclore. O Sr. Kleine foi o entrevistado mais velho com quem
conversei, tendo produzido uma memória com base em experiências e
vivências diretas em relação a vários dos fenômenos narrados; ademais,
suas memórias são significativas, na medida em que têm influência nas
narrativas sobre a história do folclore produzidas por folcloristas mais
jovens. Assim, a narrativa produzida pelo Sr. Kleine servirá como
sumário para as discussões esboçadas nas páginas que seguem,
permitindo que evoquemos os principais fenômenos que compõem a
história social do folclore “alemão” no Brasil, que serão devidamente
aprofundados e contextualizados. Deter-me-ei, inicialmente, na narrativa
histórica produzida por Gerhard a respeito de eventos e instituições
ligados à prática do folclore. Posteriormente, em vários momentos do
texto, procurarei reconstituir também a história de vida de membros da
família Kleine – especialmente de Theo Kleine –, diretamente imbricada
com a história do folclore “alemão” no Brasil.
A entrevista com o Sr. Gerhard ocorreu em Gramado (RS), em
uma noite de frio intenso, característico do inverno na Serra Gaúcha.
Gerhard nos recebeu em sua residência, na sala de estar, em um
ambiente aconchegante aquecido pela lareira. Conversamos por algumas
horas. Durante a entrevista, além de minha mãe Ingrid41, estavam
presentes a esposa do Sr. Gerhard, Ruth Horst Kleine, seu filho Dieter
Kleine – atual diretor da ACG –, e a pequena filha de Dieter. É muito
significativo que durante a entrevista com Gerhard, sua família tomou
parte na narrativa, elaborando comentários, auxiliando-o na
41

Minha mãe foi a responsável por me introduzir o Sr. Gerhard – fato que
ocorreu, na verdade, no tocante a todos os entrevistados, em função de sua
inserção no espaço do folclore. Ela é amiga da família Kleine há vários anos,
devido à sua participação nos cursos de danças folclóricas promovidos pela
Associação Cultural Gramado, dirigida pela família Kleine.
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rememoração dos eventos históricos, além de corroborar e afirmar a
história que estava sendo narrada. Desta forma, foi possível perceber
que a entrevista com Gerhard, que teve como tema a história do folclore
“alemão” no Brasil, foi ao mesmo tempo um momento de celebração da
memória familiar, haja vista que três gerações da família Kleine têm
envolvimento direto e proeminente em instituições do folclore “alemão”
no Brasil. Deste modo, a entrevista de Gerhard, com a presença a
participação da sua família, também foi um momento de enaltecimento
da memória familiar e da história da instituição na qual vários membros
da família investiram a sua trajetória, a Associação Cultural Gramado.
É expressivo ainda o fato de Dieter ter efetuado interrupções e
questionamentos. Para Dieter, herdeiro da memória familiar e sucessor
na direção da ACG, a entrevista foi também um momento de
aprendizado, além de uma oportunidade para pactuar uma narrativa
coerente e convergente a respeito da história das instituições do folclore.
Algumas horas antes da entrevista com o Sr. Gerhard, eu havia realizado
uma entrevista com o próprio Dieter. Durante a entrevista com o seu pai,
algumas questões a respeito do funcionamento da ACG foram
prontamente respondidas por Dieter. Em certa medida, durante a
entrevista pai e filho falavam como porta-vozes de uma instituição e de
uma história, fornecendo a um pesquisador as informações que
consideraram mais adequadas, levando em conta a imagem institucional
e a narrativa histórica que visavam promover.
A narrativa de Gerhard mostrou-se fluída, com domínio da
história e veiculada por meio de uma excelente retórica. Apesar do
sotaque alemão, mostrou muita desenvoltura no emprego da língua
portuguesa. Minha atuação enquanto entrevistador foi bastante modesta,
visto que precisei intervir ou questionar o entrevistado pouquíssimas
vezes. A partir de um questionamento inicial, Gerhard reproduziu com
base em sua memória toda uma narrativa já previamente estruturada,
visto que em muitas ocasiões ele já falara sobre – e em nome das –
instituições ligadas ao folclore e sua história. Apesar dos lapsos e
imprecisões característicos do trabalho da memória, a narrativa de
Gerhard mostrou-se complexa, riquíssima, historicamente embasada e
extremamente detalhada.
Veja-se a seguir, um trecho da entrevista com o Sr. Kleine, em
que o entrevistado apresenta sua narrativa a respeito da história do
folclore “alemão” e das instituições ligadas a tal prática no contexto
brasileiro:
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Gerhard Kleine (K): É... Existiam já desde
sempre que, começaram os alemães a vir aqui ao
Brasil, inicialmente aqui no Rio Grande, havia é...
O centro da comunidade era a Igreja, tá. E no lado
da Igreja sempre uma escola. E... Junto com a
escola um clube, né. Uma sociedade. E depois
eles quando tinham condições fizeram uma
sociedade separada né. Mas no começo a escola
servia para tudo né.
[...]
K: Então nesses, nesses grupos culturais se dava
muito valor primeiramente à língua alemã né, para
conversar, e... Para que os jovens continuassem
cultivando a língua alemã. A música. O canto
coral. E também, não em todos os lugares, mas em
alguns lugares é... Danças folclóricas. Aquilo que
eles trouxeram da Alemanha né, eles então
tentaram reproduzir aqui. E... Isso funcionou até,
até o início da Guerra. Da Segunda Guerra.
Quando Getúlio é... Proibiu a... O... Cultivar a
cultura alemã, italiana e japonesa né. Eram três os
aliados, do Eixo. Então as escolas foram fechadas,
os pastores foram perseguidos, é... As sociedades
também foram fechadas, os clubes, não é? Então,
nada mais funcionava. Na, na, no, em público não
podia se falar uma língua estrangeira né. E assim
foi uma época difícil para os descendentes aqui,
que não estavam acostumados a falar só português
né. Eles no dia-a-dia, entre eles, só falavam
alemão né. E... Essa situação então mudou só a
partir de 1950. Então cinco anos depois do fim da
Guerra né. Aos pouquinhos o pessoal começou a
sair de casa de novo, também já falava alemão
nas, na rua, muita gente ainda era hostilizada por
isso, mas é... A coisa estava melhorando, não é? E
foi nessa época que os antigos centros culturais, as
sociedades, clubes é... Pensaram que tinham que
fazer alguma coisa em conjunto. Então fundaram
a Federação dos Centros Culturais 25 de Julho. Os
centros culturais geralmente se chamavam de 25
de julho porque era o dia da imigração alemã aqui
no Rio Grande do Sul.
[...]
K: Então esses centros culturais resolveram fazer
uma associação né, um chapéu que cobrisse tudo
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né. E começaram de novo a, a cultivar a cultura
alemã. Começou com, logo depois da Guerra, já
em 45, quando a Alemanha estava totalmente
destruída. Começou-se a fazer campanhas é... De
pacotes com alimentos para a, a, a... Europa
Faminta né. Então era, chamava de care packets
né. Pacotes de, de amor, né. Quem começou com
essa ideia foram os americanos e... Aqui os, os
teuto-brasileiros então seguiram esse exemplo, e
faziam pacotes para mandar à Alemanha. Pros
parentes, pros conhecidos, também né... Pacotes
para, para quem precisasse, não é...
Ruth Kleine: Cruz Vermelha.
K: É. Então eles se reuniam em Porto Alegre, é...
Geralmente à noite para trabalhar, faziam os
pacotes, e começavam de novo a cantar os, as
canções alemãs, não é? Conversar, rir, “como é
que era antigamente, né?”, “que que a gente podia
fazer para reavivar isso de novo, né?”. E foi aí
assim o, a origem do... Do novo período da
cultura alemã aqui no Brasil. É... 1950 como eu já
disse foi fundada então a Federação dos Centros
Culturais 25 de Julho, da qual meu pai Theo
Kleine foi eleito como secretário-geral. 42

3. A construção narrativa de Gerhard é extremamente interessante. Em
primeiro lugar, é muito significativo que a sua narrativa principie
atestando a existência de práticas relacionadas à cultura alemã no Brasil
– inclusive a dança folclórica, ainda que “não em todos os lugares” –
“desde sempre”, além de apontar a relação de tais práticas culturais com
instituições como a igreja e a escola43. Como foi argumentado
anteriormente, as narrativas sobre a história da prática do folclore
42

KLEINE, Gerhard. Entrevista concedida a Lucas Voigt em 06/05/2016,
Gramado – RS. A reprodução da entrevista contém alguns trechos suprimidos.
Em se tratando de uma narrativa extensa, optei por suprimir os trechos que
aprofundavam detalhes a respeito dos fatos narrados, representavam mudanças
bruscas de assunto ou hesitações do entrevistado quanto a fatos e datas, visando
à economia de espaço, além de enfatizar os trechos e acontecimentos mais
importantes. As supressões não alteram a estrutura geral da narrativa de
Gerhard.
43
Apontarei, adiante, o papel das práticas da igreja e da educação luteranas para
a gênese do folclore.
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“alemão” no Brasil são enraizadas na experiência da imigração, tomada
como marco fundador. Vejamos como se inicia outra construção
narrativa do Sr. Kleine, veiculada por meio de pequenos textos na
página da Associação Cultural de Pinhalzinho (SC)44, a respeito da
história da ACG – principal instituição ligada à formação de
especialistas em folclore no Brasil. Este conjunto de textos segue a
mesma estrutura narrativa da entrevista que produzi, evocando
basicamente os mesmos eventos históricos, embora a narrativa na sua
versão escrita se apresente mais detalhada. O Sr. Kleine afirma que:
A história da Associação Cultural Gramado, na
verdade, tem seu início no século XIX com a
chegada dos primeiros imigrantes alemães em São
Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 25 de julho
de 1824. Estes imigrantes foram chamados a
povoar e cultivar o sul do país, por ordem da
Imperatriz Dona Leopoldina, esposa de D. Pedro
I, que era uma arquiduquesa austríaca, da casa dos
Habsburgos, filha do Imperador Francisco I da
Áustria. 45

O Sr. Kleine não está equivocado quando afirma na entrevista a
existência de uma intensa atividade cultural nas comunidades teutobrasileiras, suprimida durante o Estado Novo (1937-1945). Nas
primeiras décadas do século XX, verificamos uma profusão de clubes,
associações e sociedades esportivas, recreativas e culturais fundadas por
alemães no Brasil. Algumas entidades têm origem no século XIX, como
por exemplo a SOGIPA (Sociedade de Ginástica Porto Alegre), fundada
em 1867 como Deutscher Turnverein (Sociedade Alemã de Ginástica).
Para além dos centros urbanos, era – e ainda é – extremamente
recorrente a existência de pelo menos uma Schützenverein (“sociedade
de atiradores”) nas colônias e comunidades alemãs no interior, que
promoviam práticas como o tiro ao alvo, o tiro ao pássaro e o jogo de
bolão, além de “festas de reis” – manifestações que, segundo alguns
folcloristas, compõem propriamente um “folclore alemão” no Brasil.
(SOARES, 1989).
Todavia, inexistem registros históricos da prática da dança
44

Entidade cultural destinada à preservação da tradição alemã no município de
Pinhalzinho (SC).
45
KLEINE, Gerhard. Casa da Juventude Gramado – RS. 07/02/2012.
Disponível
em:
<http://associaoculturalalemdepinhalzinhosc.blogspot.com.br/2012/02/casa-da-juventude.html>. Acesso em: 14 Set. 2016.
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folclórica “alemã” – isto é, da formação de grupos de dançarinos, que
performam coreografias embasados em fontes históricas – antes dos
anos de 1950. Nas décadas de 1950 e 1960, sabe-se da existência e
atuação de alguns grupos, tratando-se entretanto de iniciativas não
sistemáticas, isoladas e incipientes. Por exemplo, o Grupo Folclórico
Germânico Alte Heimat da cidade de Curitiba (PR) foi fundado em 10
de abril de 1964, como “Grupo Folclórico Germânico”; em 9 de janeiro
de 1966, o Grupo Folclórico 25 de Julho de Porto Alegre realizou uma
apresentação durante a inauguração da ACG; além disso, sabe-se
também da existência de alguns poucos grupos folclóricos no interior do
Rio Grande do Sul nessa época. Não obstante, tais iniciativas se
embasavam em uma pesquisa histórica pouco sistemática e contavam
com um acesso bastante limitado a fontes históricas a respeito das
danças e das indumentárias que pudessem dar sustentação às suas
práticas, realidade muito distinta do que é característico no espaço do
folclore a partir dos anos 1980.
Deste modo, pode-se afirmar que iniciativas que compõem o que
se define como “folclore alemão” no Brasil – isto é, a prática dos grupos
de danças folclóricas “alemãs” – terão início – ainda que de modo
incipiente – apenas em um período posterior ao Estado Novo, época em
que – como veremos – simultaneamente são fundadas instituições
culturais direcionadas à promoção da prática do folclore “alemão”.
Como será exposto adiante, podemos falar propriamente em um espaço
de práticas do folclore “alemão” no Brasil, estruturado e sistematizado,
apenas a partir de 1983.
Assim, as narrativas que visam postular a prática do folclore
como “herança cultural” direta e consequente da imigração alemã tem
por objetivo a construção de uma história e de um legado para o folclore
“alemão” no Brasil. Além disso, o esforço de enraizamento da prática do
folclore “alemão” na experiência da imigração alemã para o Brasil, tem
como objetivo a legitimação e a justificação, com base no passado, da
prática do folclore executada por um conjunto de agentes e de
instituições no presente.
Neste contexto, é válido destacarmos ainda alguns dos vocábulos
empregados pelos folcloristas a respeito de suas práticas. São
recorrentes termos como “cultivar”, “reavivar” e “resgatar”, no sentido
de “manter viva” uma tradição cultural, de dar prosseguimento a ela. A
ideia de “resgate de tradições”, em especial, implica uma ideia de uma
cultura e de um passado que precisam ser retomados, salvos e
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preservados do esquecimento46. Tais termos têm o mérito de denotarem
que, sem um esforço de “cultivo” e “reavivamento”, isto é, sem a
mediação cultural de um conjunto especializado de agentes, tal prática
deixaria de existir. Dito de outro modo, o folclore não perduraria
“naturalmente” nas comunidades teuto-brasileiras, bastante assimiladas
e integradas à sociedade brasileira nos dias atuais. Por outro lado, tais
vocábulos se adequam às construções narrativas sobre a história do
folclore e, desse modo, podem ofuscar uma realidade de extrema
importância, a saber: que a prática sistemática do que se entende por
“folclore alemão” tem origem recente, e as referências e fontes
históricas que o embasam não são “resgatadas” nas comunidades de
descendentes de alemães no Brasil, mas são buscadas diretamente na
Alemanha, em fontes produzidas nos séculos XIX e XX, que tomam
como referência a cultura popular germânica em um contexto histórico
anterior aos anos 1800 – período anterior também à própria imigração
alemã para o Brasil. Desta forma, a tradição da dança folclórica “alemã”
não foi “reavivada” nas comunidades teuto-brasileiras; pelo contrário,
foi inventada, implementada e promovida por um conjunto de agentes
em um período histórico recente.
4. Como já afirmei, para reconstituirmos a sociogênese do folclore
“alemão” no Brasil – rejeitando a experiência da imigração como mito
fundador –, devemos nos transportar inicialmente para a década de
1940. Ao realizarmos pesquisas sobre o fenômeno da germanidade no
Brasil ou sobre a “teuto-brasilidade”, é extremamente recorrente nos
depararmos com dois fenômenos inter-relacionados: por um lado, o
contexto histórico e os impactos da Segunda Guerra Mundial e da
ascensão do nacional-socialismo na Alemanha; por outro, o Estado
Novo (1937-1945), talvez o marco temporal mais importante na história
da germanidade no Brasil, um marco divisor, responsável por criar uma
história anterior e posterior às chamadas campanhas de nacionalização.
Dito de outro modo, constata-se a centralidade do fenômeno do Estado
Novo e das campanhas de nacionalização para compreensão da
experiência da germanidade no Brasil. No que tange à história do
folclore “alemão “praticado no Brasil, verificamos mais uma
confirmação deste fato.
46

A prática do folclore pode ser compreendida como um “lugar de memória”
(NORA, 1993), isto é, um lugar consagrado a uma memória que não é mais
estruturante das práticas sociais de determinada comunidade – um resto, que
depende do trabalho de “homens-memória” para o seu reavivamento.
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Nas narrativas sobre a história do folclore “alemão” no Brasil e
sobre a fundação das instituições promotoras desta prática, são
apontados um florescimento e uma pujança da “cultura alemã” até o seu
momento de cerceamento e ataque, levado a cabo pelas campanhas de
nacionalização do Estado Novo. Como se sabe, as campanhas de
nacionalização perpetraram uma assimilação violenta das comunidades
de origem germânica no Brasil, justificadas com base no temor de uma
possível influência da propaganda nazista nos núcleos de colonização.
Além disso, o Estado Novo valeu-se de um sentimento generalizado de
antigermanismo, responsável por uma associação automática e
despropositada entre os imigrantes e descendentes de alemães radicados
no Brasil e o nazismo.
As campanhas de nacionalização foram embasadas em discursos
nacionalistas e antigermanistas disseminados no Brasil desde o início do
século XX, notadamente a partir da Primeira Guerra Mundial. O
contexto geopolítico da Segunda Guerra Mundial contribuiu para um
recrudescimento do sentimento antigermanista, produzindo um contexto
hostil às manifestações culturais “alemãs” no território nacional, que
foram perseguidas sistematicamente por meio de políticas de Estado.
Dentre as políticas levadas a cabo pelo Governo Vargas, algumas das
mais significativas são a proibição do uso de línguas estrangeiras no
território nacional, a proibição do ensino e da imprensa em língua
estrangeira, além da perseguição e cerceamento às práticas e atividades
de clubes, centros culturais e sociedades esportivas que evocassem de
algum modo elementos relacionados à “cultura alemã”47.
No que tange à sociogênese do folclore “alemão” no Brasil, além
das campanhas de nacionalização, temos um segundo fator histórico da
maior importância, também associado à Segunda Guerra Mundial: o seu
desfecho militar e político, isto é, a destruição e a desolação da
Alemanha com a derrota na guerra e a ocupação do seu território por
parte dos Aliados. É neste contexto histórico que surgirá nas zonas de
colonização alemã no Brasil um movimento conhecido como Socorro à
Europa Faminta (SEF).
O Comitê de Socorro à Europa Faminta foi um movimento
articulado em várias cidades das regiões Sul e Sudeste do país –
47

Não adentrarei em detalhes nesse tema riquíssimo e complexo. O tema foi
amplamente debatido pela literatura histórica e sociológica pertinente. Para um
apanhado histórico a respeito das campanhas de nacionalização, bem como
indicações de trabalhos que analisam o tema, ver meu trabalho prévio (VOIGT,
2017, especialmente p.139-147).
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notadamente as que receberam imigração alemã – visando o
fornecimento de ajuda humanitária à Alemanha e à Áustria48, à época
em que tais países se encontravam destruídos no pós-guerra. Este
movimento foi organizado por membros destacados das comunidades
teuto-brasileiras, e teve grande apelo nas áreas de colonização, visto que
muitos imigrantes e descendentes de alemães possuíam familiares e
conhecidos na Europa, além de uma ligação com a cultura germânica. O
SEF surge inicialmente como um movimento humanitário de ajuda
coletiva que fornecia donativos a pessoas anônimas e, em um segundo
momento, passou a integrar também o auxílio material de caráter
privado – isto é, destinado a pessoas específicas.
De acordo com Fernandes (2005)49, o SEF atuou entre 1946 e
1949, envolvendo elementos representativos do grupo étnico alemão no
Brasil, nas colônias alemãs estabelecidas no Sul e no Sudeste do país. O
Comitê de Socorro à Europa Faminta foi uma organização filantrópica
brasileira de ajuda humanitária, envolvida no envio de ajuda material a
alemães vítimas da Segunda Guerra Mundial após o término do conflito,
articulada por agentes de destaque na comunidade étnica alemã no
Brasil. O SEF teve atuação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
O Comitê de Socorro à Europa Faminta foi uma resposta ao apelo
da Caritas Sueca ao padre Henrique Pauquet e ao padre Balduino
Rambo, em abril de 1946, solicitando à comunidade étnica alemã no
Brasil auxílio material às vítimas da guerra na Europa. O SEF foi
fundado no Colégio Anchieta em Porto Alegre – gerido pela Companhia
de Jesus e onde os padres supracitados atuavam –, e começou a ser
organizado na região metropolitana de Porto Alegre a partir de
48

Apesar de o movimento ser intitulado Socorro à Europa Faminta, ele
forneceu auxílio a pessoas consideradas “alemãs”, residentes na Alemanha e na
Áustria.
49
O estudo pioneiro de Evandro Fernandes (2005) embasa os apontamentos
sobre o SEF esboçados neste trabalho. Além de trazer sobejos elementos
empíricos para a discussão de um assunto até então inédito, o Comitê de
Socorro à Europa Faminta, o trabalho de Fernandes é interessante em função da
reconstituição de experiências individuais de alemães pós-segunda guerra com
base em cartas de agradecimento à ajuda recebida por meio do SEF. Tais fontes
permitem uma discussão a respeito da destruição material da Alemanha, a
questão dos refugiados da guerra e a problemática da fome. Neste sentido, o
trabalho de Fernandes é pertinente também por dar voz à memória dos
derrotados, além de problematizar os crimes de guerra praticados contra civis
alemães por parte dos Aliados.
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07/04/1946. Assim, o SEF tem origem no contexto urbano,
posteriormente disseminando-se pelo meio rural e pelas colônias.
(FERNANDES, 2005, p.61, p.82).
O SEF teve ligações com um conjunto amplo de entidades
eclesiais, como a Caritas da Igreja Católica, e a Evangelisches
Hilfswerk, da Igreja Luterana Alemã. Os responsáveis pela articulação
da SEF eram, em grande maioria, agentes pertencentes ao clero católico
e aos sínodos luteranos no Brasil. No contexto brasileiro, o SEF
estabeleceu também um trabalho em conjunto com outras entidades
humanitárias – notadamente a Cruz Vermelha Brasileira –, para o envio
das remessas à Europa.
O Socorro à Europa Faminta é uma das organizações de ajuda
humanitária à Alemanha surgidas em vários países – especialmente nos
Estados Unidos – no período pós-guerra. Deste modo, o SEF se insere
num contexto mais amplo de proliferação de órgãos de ajuda
humanitária pós-segunda guerra, alinhado às políticas de reestruturação
social e política da Alemanha promovidas pelos Aliados. De acordo com
Fernandes (2005), o SEF estava alinhado às políticas americanas de
reconstrução alemã, estando inserido no contexto geopolítico mais
amplo de polarização e de Guerra Fria pós-segunda guerra.
Segundo Fernandes (2005), os países que mais contribuíram com
ajuda material à Alemanha foram os Estados Unidos, a Suécia, a Suíça,
o Brasil, o Chile e a Argentina. Segundo o autor, o SEF foi o órgão
latino-americano em que a comunidade étnica germânica mais
contribuiu com ajuda material à Alemanha. Segundo o levantamento do
autor, foram enviadas pelo SEF dez remessas, compostas por gêneros de
primeira necessidade – como alimentos, vestuário e medicamentos –
totalizando aproximadamente 4.200 toneladas de donativos.
O SEF constituiu-se como um trabalho voluntário. Segundo os
relatos sobre a organização, seus membros reuniam-se nos depósitos do
SEF em horários noturnos e nos fins de semana, para providenciar o
empacotamento e despacho das mercadorias. Além disso, os donativos
eram obtidos por meio de solicitações e visitas pessoais dos líderes do
SEF, que possuíam grande inserção nas comunidades teuto-brasileiras e
que mobilizavam, portanto, suas redes de interconhecimento e
reconhecimento para a obtenção das doações.
O Comitê de Socorro à Europa Faminta foi composto por
membros amplamente reconhecidos nas comunidades alemãs.
Compuseram a diretoria do comitê: os padres jesuítas Henrique Pauquet
(diretor) e Balduino Rambo (secretário), os pastores luteranos Ernesto
Schlieper (delegado do Sínodo Rio-Grandense) e Paulo Evers (delegado
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do Sínodo Missouri), o proprietário de gráfica Willy Siegmann
(tesoureiro), o jornalista Friedel Emunds e J. Fernando Coutinho
(FERNANDES, 2005, p.61). O SEF não possuía vinculação direta ou
institucional com nenhuma igreja ou confissão religiosa, embora a
influência e a atuação de eclesiásticos na organização sejam notáveis:
dos sete integrantes da primeira diretoria do SEF, quatro deles eram
sacerdotes.
Deste modo, o SEF foi composto por lideranças oriundas das
esferas religiosa, econômica e da imprensa. O movimento articulou as
comunidades alemãs de confissão católica e luterana no Brasil visando
prover auxílio material à Alemanha, contando com donativos realizados
por proeminentes empresários teuto-brasileiros, bem como por parte de
agricultores e colonos. Em resumo, o SEF articulou membros
destacados no grupo étnico alemão da região Sul do Brasil, por meio da
atuação coordenada de sacerdotes, comerciantes, políticos e
profissionais liberais. Nas palavras de Fernandes (2005):
[...] as lideranças da SEF estão inseridas em
diversos campos de atuação social como os cleros
católico e luterano, o empresariado, o comércio, a
imprensa, etc. e de que elas circulam em meio aos
diversos segmentos da sociedade brasileira. Estes
indivíduos mobilizaram o grupo étnico alemão em
prol da Alemanha a partir do prestígio que tinham
junto à comunidade étnica alemã, onde
desempenharam suas funções sociais, e os
contatos que estabeleceram junto aos círculos do
poder. (FERNANDES, 2005, p.13).

Apesar de interconfessional, como é fortemente sublinhado por
Fernandes (2005), o movimento de Socorro à Europa Faminta foi
dirigido por lideranças católicas. Além disso, conflitos de ordem
confessional não estavam ausentes no SEF. Enquanto, por um lado, os
protestantes possuíam maior proeminência econômica – estima-se que
75% dos donativos foram realizados por teuto-brasileiros de confissão
luterana –, os jesuítas tinham uma maior inserção nas esferas do poder e
contatos mais próximos com as autoridades brasileiras, inserção
indispensável levando em conta os trâmites burocráticos necessários
para a remessa dos donativos à Europa.
Embora o trabalho de Fernandes (2005) não apresente, de um
ponto de vista teórico-metodológico, uma reflexão aprofundada sobre a
questão das “elites”, o estudo colige um conjunto abundante e
extremamente pertinente de informações empíricas, especialmente no
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que tange à questão dos quadros dirigentes da esfera eclesiástica que
tiveram atuação no SEF. De modo geral, o autor identifica e fornece um
conjunto amplo de informações acerca de membros destacados do grupo
étnico de origem alemã no Brasil, responsáveis pela organização do
movimento Socorro à Europa Faminta.
Podemos afirmar que membros das elites intelectual e econômica
são os principais responsáveis pela existência do SEF. São membros do
que Fernandes (2005) define acertadamente como “elites do grupo
étnico alemão”. O autor irá destacar o papel da etnicidade na articulação
do SEF, visto que o movimento foi organizado, promovido e executado
no contexto de comunidades e colônias alemãs no Brasil. Segundo
Fernandes (2005), é uma elite no contexto do grupo étnico alemão a
responsável pela organização do SEF50, com membros oriundos de
diversas esferas de atuação, isto é, agentes que integravam as elites
intelectuais – lideranças eclesiásticas extremamente cultas e letradas –,
as elites econômicas – empresários e comerciantes que atuaram no
fornecimento de donativos –, e membros destacados da imprensa,
jornalistas e donos de gráficas – atuando na divulgação da campanha51.
Fernandes (2005) irá destacar principalmente o papel de
intelectuais para a organização interna do grupo étnico alemão e suas
relações com as autoridades brasileiras. Ao falar de intelectuais, o autor
está se remetendo a eclesiásticos. Ele irá destaca o papel de sacerdotes
com formação teológica em países germânicos, apontando uma
adequação entre uma cultura letrada sacerdotal e os interesses e anseios
de uma “burguesia emergente” nas colônias52. No estudo em questão,
são apresentados subsídios a respeito da origem social e uma
reconstrução da trajetória dos eclesiásticos envolvidos no SEF, como os
padres Pauquet e Rambo – as duas principais lideranças do SEF
(FERNANDES, p.62-64). Tendo em conta seu nível elevado de
formação – contando inclusive com circulação no exterior – e a atuação
destes clérigos em universidades, é possível defini-los e enquadrá-los
como membros de uma “elite intelectual”.
50

Sabe-se que algumas reuniões do SEF ocorreram na Sociedade Ginástica de
Porto Alegre, espaço de sociabilidade das elites alemãs de Porto Alegre.
51
Deve-se ressaltar, todavia, que a divulgação do SEF na imprensa foi
estrategicamente limitada, em função do antigermanismo generalizado que
vigorava à época.
52
Para uma discussão a respeito do papel dos eclesiásticos enquanto
intelectuais, criando definições e prescrevendo comportamentos associados à
germanidade, ver Fernandes (2005, p.48-67).
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No que tange à elite econômica, pode-se afirmar que um grande
número de empresas contribuiu com donativos ao SEF, dentre as quais
podemos mencionar a Renner, a Varig, a Hering e a Hemmer53. De
acordo com Fernandes (2005), os primeiros donativos ao SEF na região
de Porto Alegre foram realizados pela Firma Renner, na pessoa do seu
proprietário Anton Jacob Renner. Além disso, pacotes prontos para
remessa de donativos podiam ser adquiridos nas lojas Renner pelos
doadores, demonstrando a atuação importante da empresa no SEF54. No
contexto catarinense, a primeira contribuição significativa ao SEF foi
realizada pelo industrial e político Marcos Konder, que ocupou os
cargos de prefeito de Itajaí e deputado estadual – Konder chegou até
mesmo a ser convidado para conduzir os trabalhos do SEF em Santa
Catarina.
Deste modo, pode-se afirmar que o movimento Socorro à Europa
Faminta, consequência direta das campanhas de nacionalização do
Estado Novo e promovido como uma reação às políticas de
nacionalização direcionadas aos chamados “quistos étnicos”,
representou a primeira tentativa de rearticulação das elites do grupo
étnico alemão no Brasil após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nas
palavras de Fernandes (2005):
O pós-guerra e, em especial, a criação do Comitê
de Socorro para a Europa Faminta, constituiu-se,
para as elites do grupo étnico alemão no Brasil,
numa possibilidade de rearticulação de suas
lideranças internas a fim de reocuparem o espaço
social e político do qual foram privados pela
ditadura Varguista. (p.59).
A SEF procurou diminuir as divisões internas da
comunidade étnica alemã e preparar o caminho
para que o grupo étnico alemão e suas elites
pudessem se rearticular e, novamente, atuar no
cenário nacional reconquistando, desta forma, o
espaço que havia sido perdido pela etnia alemã e
seus representantes durante a Segunda Guerra
Mundial. (p.148).
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Para uma lista das mais de setenta empresas que contribuíram com o SEF, ver
Fernandes (2005, p.175-177).
54
Como será exposto adiante, a família Renner posteriormente esteve envolvida
na fundação da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho, instituição central
para a gênese do folclore “alemão” no Brasil.
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Assim, o Comitê de Socorro à Europa Faminta representa um
esforço de recomposição de elites, visando reaproximar membros
destacados do grupo étnico alemão aos círculos do poder. Do mesmo
modo, o SEF representa um esforço para a reconstrução da germanidade
no Brasil, reestabelecendo os laços culturais entre os imigrantes e
descendentes de alemães no Brasil e a Alemanha, rompidos pela guerra
e pelo Estado Novo55. De acordo com Fernandes (2005):
[...] mais do que uma simples atitude de caridade
cristã, a SEF mostrou-se como um recurso para a
reconstrução dos antigos laços culturais com a
Alemanha, assim como uma possibilidade para o
restabelecimento
do
antigo
projeto
de
germanidade que havia sofrido um profundo revés
no Brasil com o desencadeamento da Segunda
Guerra Mundial. (FERNANDES, 2005, p.142,
grifo do autor).

5. O esforço de rearticulação de elites do grupo étnico alemão no Brasil,
por meio do Comitê de Socorro à Europa Faminta, terá como
consequência direta e imediata a fundação de um conjunto de
instituições ligadas à promoção de práticas culturais alemãs em vários
municípios do Sul do Brasil, os chamados Centros Culturais 25 de
Julho, que posteriormente constituirão uma Federação, que
desempenhará um papel central para o fomento e para a gênese da
prática do folclore “alemão” no Brasil.
Deste modo, como resultado das relações sociais articuladas e
estabelecidas entre agentes de destaque do grupo étnico alemão no
Brasil, e visando institucionalizar um conjunto de práticas iniciado no
movimento Socorro à Europa Faminta, foram fundados em diversos
municípios da região Sul – principalmente nos estados do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina, mas não exclusivamente – os Centros
Culturais 25 de Julho, clubes de sociabilidade para elites em âmbito
local, que fomentavam atividades como bailes, festas, teatro, canto
coral, jogos e recreações como bolão e carteado (Skat), uso do idioma
alemão de modo geral e, alguns anos mais tarde, a prática da dança
folclórica alemã.
Para a reconstituição dos processos responsáveis pela transição
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A função do SEF para a reconstrução da germanidade é manifesta de forma
consciente e explícita por membros da organização, como o Padre Rambo (ver
Fernandes, 2005, p.142).
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do movimento Socorro à Europa Faminta para a Federação dos Centros
Culturais 25 de Julho, isto é, para a reconstituição do processo de
institucionalização das práticas principiadas como um esforço de
rearticulação e de recomposição de elites germânicas no Brasil, é mister
que apresentemos inicialmente a história de vida de um dos principais
personagens envolvidos neste processo: Theodor (Theo) Kleine.
Theo Kleine nasceu em Blumenau (SC) em 1917, e faleceu na
Alemanha em 1999. Em 1931 dirigiu-se a São Leopoldo (RS), para
estudar no antigo Instituto Pré-Teológico (IPT) ligado à Igreja Luterana,
escola que oferecia os cursos ginasial e colegial. No Instituto, durante a
adolescência, conheceu sua futura esposa Marie-Agnes – mãe do Sr.
Gerhard Kleine –, que ingressou no IPT em 1932. A família de MarieAgnes transferiu-se para a Alemanha em 1935, mesmo ano em que Theo
Kleine mudou-se para Berlim, para estudar jornalismo. Para se
sustentar, Theo Kleine começou a trabalhar na Verein für das
Deutschtum im Ausland (VDA – em tradução livre, “Associação para a
Germanidade no Exterior”). Seu chefe imediato era um oficial da
Schutzstafflel (SS), que o pressionou para adentrar na SS e se filiar ao
NSDAP. Como é enfatizado pela memória familiar, Theo nunca se
filiou ao partido nazista. Em 1942, com o contexto da Alemanha envolta
na Segunda Guerra Mundial, Theo Kleine foi pressionado e teve que se
naturalizar alemão, e logo depois foi convocado para servir a
Wehrmacht. De acordo com Gerhard, foi uma escolha consciente de
Theo não se filar a SS ou a Sturmabteilung (SA), as tropas partidárias do
III Reich, visto que tais tropas eram completamente nazificadas. Ainda
segundo Gerhard, Theo Kleine se recusou a servir no front italiano, onde
soldados da Força Expedicionária Brasileira (FEB) integravam os
contingentes dos Aliados, tendo se recusado a lutar contra
“compatriotas”. Deste modo, foi destacado para servir no front russo,
onde foi ferido na perna. Após o fim da guerra e a derrota da Alemanha,
foi aprisionado pelos americanos, tendo sido libertado em 1946.
As informações sobre a história de vida de Theo Kleine
mencionadas acima se baseiam principalmente no documentário O
Soldado Kleine, produzido pela emissora RBS/RS, gravado em
Gramado e Porto Alegre em abril de 2010 e exibido em 07/08/201056. O
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SOLDADO Kleine, O. Direção: Marta Biavaschi. Roteiro: Grace Luzzi. In:
Série Guerra e Paz. Rio Grande do Sul: RBS TV, 2010. 15 min., color.
Disponível em: <http://globotv.globo.com/rbs-rs/curtas-gauchos-especiais-desabado/v/reveja-o-curta-o-soldado-kleine-da-serie-guerra-e-paz/2924102/>.
Acesso em: 14 Set. 2016.
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breve documentário dirigido por Marta Biavaschi, com consultoria do
historiador René Ernaini Gertz, justapõe trechos de entrevistas com o Sr.
Gerhard Kleine e com a esposa de Theo, Marie-Agnes, a comentários e
uma contextualização histórica de Gertz, além de imagens históricas da
Alemanha do III Reich e uma dramatização sobre as experiências de
Theo durante o período da guerra. O documentário faz parte de uma
série da emissora intitulada Guerra e Paz, que tematiza a questão da
Segunda Guerra Mundial.
Este documentário foi apresentado ao presente pesquisador
durante a entrevista realizada com Gerhard e, considerando que
apresenta um conjunto significativo de elementos sobre a história de
vida de Theo Kleine, tal ponto foi pouco aprofundado por meio de
questionamentos durante a entrevista. Apesar da série de depoimentos
Guerra e Paz ter por finalidade contar histórias sobre a Segunda Guerra
Mundial, o investimento da família Kleine por meio de seus
depoimentos é minimizar e ofuscar a atuação de Theo enquanto soldado
do III Reich, ressaltando e exaltando seu papel enquanto fomentador da
cultura alemã no Brasil. O Sr. Gerhard afirma, em um dos trechos do
documentário: “O tempo de soldado mesmo, né? Na Alemanha, é... Foi
muito curto. O que mais é... Destacou a vida do meu pai foi justamente
esse trabalho cultural, não é? Em prol da da da, da cultura alemã, não
é?”. Além disso, ao fim do documentário, Gerhard irá definir seu pai
como “um legítimo Deutschbrasilianer”, isto é, um legítimo teutobrasileiro, mobilizando uma construção identitária extremamente
recorrente entre os imigrantes e descendentes de alemães e, sobretudo,
salientando o papel e a atuação de Theo Kleine em prol da cultura alemã
em território brasileiro.
Em 1950, Theo Kleine retorna ao Brasil para lecionar no Instituto
Pré-Teológico57, a convite do pastor Hermann Gottlieb Dohms, de São
Leopoldo, presidente do Sínodo Riograndense e, posteriormente, da
Federação Sinodal. Theo Kleine atuou como professor de alemão e de
desenho – técnica em que possuía grande habilidade. Theo foi o último
diretor do Instituto Pré-Teológico (1976-1977), que encerrou as
atividades em 1977.
Theo Kleine foi eleito o primeiro Secretário-Geral da Federação
dos Centros Culturais 25 de Julho, em 1951, tendo permanecido no
cargo até 1988, portanto, durante longos 37 anos. À frente da Federação,
foi o grande articulador para a fundação da Associação Cultural
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Tratarei IPT e de entidades ligadas à Igreja Luterana, em maiores detalhes, na
próxima seção.
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Gramado (ACG) – Casa da Juventude, no ano de 1965, “escola” de
formação para lideranças dos Centros Culturais 25 de Julho e que,
posteriormente, se constituirá como o principal centro de formação de
especialistas em danças folclóricas do país. Ambas as instituições – a
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho e a ACG – ocupam, como
veremos, papel central no espaço do folclore “alemão” no Brasil.
O professor Theo Kleine pode ser inscrito no conjunto de
membros da elite intelectual do grupo étnico alemão no Brasil, tendo
exercido um papel importante na esfera da cultura no contexto riograndense, especialmente na região do Vale do Rio dos Sinos. Theo,
além de contar com estadas no exterior no seu percurso de formação,
possui produção escrita sobre um conjunto de temas relativos à “cultura
alemã”. Foi possível encontrar uma produção textual esparsa e pouco
volumosa de Theo entre os anos de 1950 e 198058, toda em alemão, a
respeito de temas como a história da educação evangélica no Brasil,
assimilação cultural e preservação da língua, e a ideia de teutobrasilidade.
A atuação da família Kleine no universo da cultura não está
restrita a Theo Kleine. Podemos mencionar, por exemplo, o tio-avô de
Theo, Karl Kleine, que imigrou para o Brasil com destino à colônia de
Blumenau em 1856. Karl, que também trabalhava como professor,
escreveu uma coletânea de textos que foi intitulada a posteriori como
Erlebnisse und Schilderungen eines Blumenauers, coleção de narrativas
e memórias sobre o cotidiano na colônia de Blumenau nos seus
primeiros anos de existência. O manuscrito original foi transcrito do
gótico por Theo Kleine – que assina ainda um “Prólogo” na obra –, e
publicado recentemente sob o título de “Vivências e narrativas de um
blumenauense” pela Editora Cultura em Movimento, por iniciativa de
órgãos públicos vinculados à cultura no município de Blumenau – como
a própria Fundação Cultural de Blumenau e o Arquivo Histórico José
Ferreira da Silva –, além de contar com apoio financeiro do cônsul
honorário da Alemanha em Blumenau, Hans-Dieter Didjurgeit –
tataraneto do pai de Karl Kleine, cujo nome também era Theodor
Kleine. A obra já havia sido publicada em alemão pela Federação dos
Centros Culturais 25 de Julho, sob supervisão de Theo Kleine, em 1996.
Theo recebeu os manuscritos de Klara (Kleine) Hering, sobrinha de Karl
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Ver, por exemplo, Kleine (1951).
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Kleine, durante o período da Segunda Guerra, para que os guardasse59.
No que tange ao envolvimento da família Kleine no universo da cultura
e da intelectualidade, podemos mencionar ainda o nome de Michael
Kleine, neto de Theo Kleine, pastor doutor vinculado à Igreja Luterana.
Vê-se, assim, que a inserção e o investimento na esfera da cultura
por parte da família Kleine está presente em várias gerações. Além de
uma inserção muito forte e proeminente na esfera intelectual, a família
Kleine também estabeleceu relações com membros da elite econômica
do grupo étnico alemão por meio de matrimônios. De forma espontânea,
ao fim da entrevista, Gerhard Kleine apontou os laços dos Kleine com
famílias integrantes da elite econômica, como os Hering e os Odebrecht,
de considerável projeção na região Sul e no país. Por exemplo,
Theodora Kleine casou-se com Rudolf Odebrecht, importante
comerciante da região de Rio do Sul (SC), e filho de Emil Odebrecht,
engenheiro e funcionário do Departamento de Telégrafos radicado em
Blumenau (SC); Klara Kleine, tia de Theo Kleine, casou-se com Max
Hering, filho de Hermann Hering que, conjuntamente a seu irmão
Bruno, fundou a Companhia Hering em Blumenau. Os matrimônios são
indicadores pertinentes das redes de sociabilidade e do prestígio de uma
determinada família; nesse caso em específico, permitem constatar a
proeminência da família Kleine e suas relações com outras famílias que
integram as elites germânicas no Brasil.
No que tange à evocação de tais relações familiares por parte de
Gerhard no contexto da entrevista, podemos argumentar que trata-se de
um esforço para definir um espaço de relevância para a genealogia dos
Kleine, por parte de um dos herdeiros da família. Dito de outro modo, a
entrevista serviu como um exercício de celebração da genealogia
familiar – a exibição do documentário O Soldado Kleine se integra
precisamente nesse esforço –, buscando um lugar para os Kleine entre as
famílias teuto-brasileiras de proeminência, lugar circunscrito por sua
atuação destacada e expressiva na esfera da cultura.
6. Várias lideranças eclesiásticas com atuação de destaque no
movimento Socorro à Europa Faminta e que, posteriormente, atuarão
também na fundação e organização da Federação dos Centros Culturais
25 de Julho, tinham formação escolar e/ou atuação profissional como
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Ver: KLEINE, Karl. Vivências e narrativas de um blumenauense.
Blumenau: Cultura em Movimento, 2011; e KLEINE, Theo. Prólogo. In:
KLEINE, Karl. Vivências e narrativas de um blumenauense. Blumenau:
Cultura em Movimento, 2011. p.19-20.
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docentes no Instituto Pré-Teológico (IPT). O IPT teve início em 1921
em Cachoeira do Sul, sendo transferido para São Leopoldo – e
oficialmente fundado – em 1927. A partir de 1931, passa a funcionar
com sede própria no Morro do Espelho, na cidade de São Leopoldo. A
fundação do Instituto foi um processo capitaneado pelo pastor Hermann
Gottlieb Dohms (1887-1956), presidente do Sínodo Riograndense entre
os anos de 1935 e 1956, que foi também o primeiro diretor do Instituto.
O IPT se constituía como uma escola destinada à formação de jovens
provenientes de famílias luteranas, vinculada à Igreja Luterana no
Brasil. Tratava-se essencialmente de uma escola preparatória para
futuros pastores – oferecendo, na nomenclatura da época, os cursos
“ginasial” e “colegial” –, preparando jovens que depois iriam realizar os
estudos superiores em teologia60.
Em 1946 foi criado ainda o curso superior de teologia em São
Leopoldo, sob o nome de Escola de Teologia (ou Faculdade de
Teologia), atualmente denominada Escola Superior de Teologia (EST)61.
Até 1961, os alunos da Faculdade de Teologia – destinada à formação
de pastores luteranos no Brasil – deveriam ser obrigatoriamente egressos
do IPT. (LEHNEN, 1995, p.47; GERTZ, 2001, p.21). Além da formação
para a vida eclesiástica, o IPT era uma escola responsável pela formação
de jovens oriundos de famílias proeminentes de confissão luterana,
tendo formado quadros dirigentes em variadas esferas sociais,
notadamente a intelectual62.
Além do pastor Dohms, o pastor Ernesto Theophilo Schlieper
(1909-1969) – delegado do Sínodo Riograndense para o SEF – também
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As informações sobre o IPT se baseiam em Lehnen (1995, p.47), e também
em: IPT Instituto Pré-Teológico. São Leopoldo/RS. (Blog organizado por
Gilberto R. Winter, visando congregar egressos do IPT). Disponível em:
<http://iptsaoleopoldo.tumblr.com/>. Acesso em: 04 Jan. 2017. A página
disponibiliza um amplo conjunto de fontes documentais e fotografias sobre o
IPT, material extremamente valioso de um ponto de vista empírico.
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Verifica-se um forte investimento na formação escolar de quadros dirigentes
entre os círculos protestantes, que perdura até os dias atuais. O Curso de
Doutorado em Teologia da EST de São Leopoldo, por exemplo, possui
reconhecimento 6 pela CAPES, obtido em 2010. Ver: <http://www.est.edu.br/>,
acesso em 5 Jan. 2017.
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René Gertz, por exemplo, historiador e um dos mais importantes estudiosos
da germanidade no Brasil, estudou no IPT, tendo sido aluno de Theo Kleine
entre 1963 e 1968. Ver: SOLDADO Kleine, O. Direção: Marta Biavaschi.
Roteiro: Grace Luzzi. (Documentário citado).
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era egresso e um dos membros do corpo docente do IPT63. O pastor
Schlieper assumiu a presidência da Federação Sinodal em 1958, após o
falecimento de Hermann Dohms. Vê-se, assim, que os quadros
dirigentes da Igreja Luterana no Brasil, que tiveram papel de destaque
no SEF, também tinham vinculação profissional como docentes junto ao
IPT. Dentre estes quadros de destaque da Igreja Luterana, que atuavam
como professores na formação de lideranças no Instituto Pré-Teológico,
Theo Kleine foi escolhido como representante da Igreja Luterana junto à
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho – instituição que, como
dito, foi fundada com o objetivo de institucionalizar os esforços de
rearticulação das elites do grupo étnico alemão, iniciada com o
movimento SEF64.
Como se verá de modo recorrente neste trabalho, há uma relação
bastante próxima entre as instituições relacionadas à prática do folclore
“alemão” no Brasil e as instituições ligadas à Igreja Luterana. De modo
geral, podemos apontar uma relação estreita, deliberada e consequente
entre a confessionalidade luterana – e, notadamente, entre a formação
intelectual de quadros eclesiásticos protestantes – e a “germanidade”;
dito de outro modo, pode-se postular a existência de uma forte
influência da “cultura” e da “herança” alemã – com destaque ao uso da
língua alemã – na constituição do luteranismo no Brasil, e na formação
escolar e eclesiástica de seus pastores.
Por “Igreja Luterana”, refiro-me às comunidades, paróquias e
sínodos ligados à confissão luterana no Brasil. A religião luterana no
Brasil organiza-se através de organizações sinodais (agrupamento de
comunidades e paróquias luteranas), em um modelo de estruturação bem
menos hierárquico se comparado a outras instituições religiosas,
notadamente a Igreja Católica. Os luteranos no Brasil renegam a
organização em instituições eclesiásticas mais amplas, chegando a haver
uma tradição antieclesiática entre os praticantes do luteranismo
63

Para um perfil biográfico do pastor Schlieper, ver: DREHER, Martin
Norberto. Ernesto Theophilo Schlieper, um pai da IECLB. 01/01/1999.
Disponível em: <http://www.luteranos.com.br/conteudo/ernesto-theophiloschlieper-um-pai-da-ieclb>. Acesso em: 18 Jan. 2017. (Fonte do texto: Anuário
Evangélico 1999. Editora Sinodal, São Leopoldo/RS, p.76-80).
64
Como se pode depreender da história de vida de Theo Kleine discutida
anteriormente, ele não teve participação no movimento SEF, visto que estava na
Alemanha durante a guerra, tendo retornado ao Brasil apenas em 1950. Ao
contrário, Theo Kleine foi, possivelmente, um dos destinatários da ajuda
remetida pelo SEF.
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(GERTZ, 2001). Uma das principais instituições fundadas com o
objetivo de congregar os praticantes desta confissão religiosa foi a
Federal Sinodal (FS), fundada em 1949, e composta por inicialmente
quatro Sínodos: o Sínodo Riograndense (criado em 1886, e o mais
influente), o Sínodo Evangélico-Luterano de Santa Catarina, Paraná e
outros Estados do Brasil (de 1905), a Associação Evangélica de
Comunidades de Santa Catarina (de 1911) – os dois últimos unificados
em 1962 – e o Sínodo Brasil Central (de 1912). A Federação Sinodal foi
reestruturada como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
(IECLB) em 196865. Desta forma, os Sínodos perdem centralidade
administrativa, e a religião luterana no Brasil assume propriamente o
caráter de igreja. (WACHHOLZ, 2003). A fundação da IECLB
representa também o ápice do processo de institucionalização do
luteranismo no Brasil, e sua relativa autonomização em relação ao
luteranismo na Alemanha. A nomenclatura “sínodo” voltará a ser
empregada pela IECLB apenas em 1997 – atualmente, a Igreja é
composta por dezoito sínodos.
Como veremos a seguir, apesar da Federação dos Centros
Culturais 25 de Julho se originar como um movimento biconfessional,
tal como o SEF – o padre Rambo, representante da Igreja Católica e
secretário do SEF, foi um dos fundadores da Federação –, a secretariageral da Federação foi ocupada por um quadro destacado da Igreja
Luterana, Theo Kleine. Em função disso, os Centros Culturais 25 de
Julho tiveram grande penetração e foram largamente divulgados nos
círculos luteranos, processo que se acentuará com a posterior fundação
da Associação Cultural Gramado e o início da prática do folclore
“alemão” no Brasil. Além disso, como se verá, é no meio protestante
que serão recrutados os principais agentes que posteriormente irão
fundar e estruturar a prática das danças folclóricas alemãs no Brasil, e
que terão atuação como líderes das principais instituições ligadas ao
65

De acordo com Fernandes (2005), o Sínodo Missouri teve também uma
atuação destacada no SEF a partir de 1947, sob a direção do pastor Paulo Evers.
Este Sínodo não participou do movimento de federalização do luteranismo que
culminou com a criação da IECLB. Durante o funcionamento do SEF, houve
dissidências entre os sínodos Missouri e Riograndense, visto que o Sínodo
Missouri tinha influência norte-americana, enquanto os demais sínodos no
Brasil tinham ligações diretas com a Alemanha, considerando-se representantes
da identidade cultural germânica no Brasil. (FERNANDES, 2005, p.71-72). O
Sínodo Missouri constituirá, posteriormente, a Igreja Evangélica Luterana do
Brasil (IELB). Sobre tensão entre os Sínodos Missouri e Riograndense, ver:
GERTZ, 1987, p.93.
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folclore. Deste modo, apesar de não ter nenhuma vinculação
institucional com a Igreja Luterana, e da inexistência de quaisquer
requisitos de exclusividade confessional – haja vista que nem todos os
folcloristas são ligados ao luteranismo, e que a influência religiosa seja
tendencialmente muito menos expressiva no espaço do folclore nos dias
atuais – a gênese da prática do folclore “alemão” no Brasil foi resultado,
sobretudo, do investimento de um conjunto de agentes de confissão
luterana. Como demonstraremos adiante, as ligações entre o luteranismo
e o folclore “alemão” explicitam-se também, por exemplo, nas relações
de Centros Culturais 25 de Julho com comunidades e paróquias
luteranas; no fomento de grupos de danças folclóricas em entidades
educacionais como colégios sinodais e evangélicos; na promoção de
eventos conjuntamente por grupos folclóricos e comunidades luteranas;
e assim por diante.
7. Como consequência direta e imediata da rearticulação das elites do
grupo étnico alemão principiada com o movimento de Socorro à Europa
Faminta, foram fundados em vários municípios da região Sul e Sudeste
os chamados Centros Culturais 25 de Julho. Há menções à existência de
Centros Culturais 25 de Julho nos estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro – isto é, nos estados onde
se verificou a atuação do SEF –, embora atualmente tais instituições
subsistam essencialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A
partir da articulação, dos contatos e das redes de sociabilidade criadas ou
restabelecidas por meio do movimento Socorro à Europa Faminta – que
se encerrou em 1949 quando a Alemanha e a Áustria não necessitavam
mais de ajuda humanitária –, lideranças do grupo étnico alemão
decidiram preservar, redirecionar e institucionalizar o conjunto de
práticas sociais originadas no movimento SEF, por meio da criação de
instituições direcionadas à preservação e à promoção da “herança” e da
“cultura” alemã no Brasil. Como dissemos anteriormente, os Centros
Culturais 25 de Julho eram clubes para lazer e sociabilidade de elites
locais em âmbito municipal, que promoviam atividades comunitárias,
esportivas e culturais a seus associados – com destaque à promoção de
bailes e festas, ao canto coral, ao teatro e, posteriormente, à dança
folclórica.
Diferentemente do que foi possível verificar no tocante ao
movimento Socorro à Europa Faminta, inexistem estudos que analisem
de modo monográfico o movimento dos Centros Culturais 25 de Julho e
sua posterior federalização, o que dificulta uma reconstituição completa
e plenamente adequada da gênese de tais instituições e dos agentes
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envolvidos em sua fundação, bem como de seu desenvolvimento
histórico66. Não obstante, em virtude dos Centros 25 de Julho estarem
intimamente ligados ao fomento da prática da dança folclórica, e pela
centralidade da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho para a
fundação da principal instituição do espaço do folclore “alemão” no
Brasil, a Associação Cultural Gramado (ACG), será necessário que
reconstruamos minimamente – sem, em absoluto, intentar esgotar este
assunto – a história de tais instituições, as práticas que desenvolveram e
os quadros dirigentes envolvidos em seu funcionamento – com destaque
especial à Federação, por sua importância central ao objeto que constitui
meu interesse nesse estudo67.
Podemos mencionar, de modo não exaustivo, a existência de
Centros Culturais 25 de Julho nas seguintes cidades68: Porto Alegre (RS,
fundado em 07/08/1951)69, Blumenau (SC, fundado em 01/05/1954)70,
Santa Cruz do Sul (RS, de 25/07/1986)71, Ijuí (RS, de 09/05/1987),
Erechim (RS, de 25/07/1952), Porto União (SC, de 1952), Maravilha
66

Há menções ao movimento dos Centros Culturais 25 de Julho em Gertz
(2013) e Flores (2004, p.135). A melhor referência bibliográfica a respeito do
tema, ainda que indireta, é o trabalho de Weber (2013), resultado de dissertação
que analisa as celebrações da imigração alemã, no dia 25 de Julho, e sua
posterior institucionalização como “Dia do Colono”.
67
Ainda está por ser realizado um estudo monográfico em profundidade a
respeito dos Centros Culturais 25 de Julho e da Federação dos Centros Culturais
25 de Julho, que colija fontes tais como documentos e atas de fundação de tais
entidades, bem como a sua divulgação na imprensa. Tal esforço não constitui
meu objetivo aqui, haja vista que se constituiria em outro objeto de pesquisa.
Não obstante, espera-se que as informações coligidas aqui acerca das principais
características de tais instituições, sobre a história e os agentes envolvidos em
sua fundação, possam servir como indicativos para estudos futuros.
68
Não se pode afirmar com certeza se todos os Centros Culturais listados estão
em funcionamento atualmente. A lista de centros culturais, bem como as
informações sobre a data de fundação (quando disponível), provêm de buscas
em variadas páginas na internet, como páginas de administrações municipais,
páginas dos próprios centros culturais ou notícias sobre atividades e eventos que
tais instituições promoveram. Procurou-se listar grosso modo os centros em
ordem decrescente de importância, segundo critérios como volume e variedade
de atividades que promovem e volume de informações disponíveis sobre a
entidade – em detrimento de outros princípios de classificação possíveis, como
a localização geográfica ou a data de fundação da entidade.
69
Site da entidade: <http://www.25brasil.com.br/>. Acesso em: 19 Jan. 2017.
70
Site: <http://www.25dejulho.org.br/>. Acesso em: 19 Jan. 2017.
71
Site: <http://www.25dejulho.com.br/portal/>. Acesso em: 19 Jan. 2017.

78

(SC, de 25/07/1961), Cerro Largo (RS, de 1952), Frederico Westphalen
(RS, de 17/07/1991), Coronel de Barros (RS, de 1983), Santa Rosa (RS,
05/04/1992), Arroio do Tigre (RS, ca. 1966), Panambi (RS, de 1951),
São Martinho (RS), Três Passos (RS), Taió (SC), Braço do Trombudo
(SC), Augusto Pestana (RS), Teutônia (RS) e Cunha Porã (SC).
É muito interessante atentarmos para as datas de fundação dos
Centros Culturais mencionados. Verificamos, grosso modo, dois
períodos característicos e distintos: primeiro, um período que vai até a
primeira metade da década de 1950 e, segundo, um período que
compreende o ínterim de meados da década de 1980 até o início da
década de 1990. Os Centros Culturais fundados na década de 1950,
imediatamente após o fim do movimento SEF, são consequência direta
do término desta organização e do contexto mais amplo de
reestruturação de práticas culturais levada a cabo por membros da elite
do grupo étnico alemão, logo após o Estado Novo. Os Centros Culturais
com período de fundação que compreende o intervalo de meados dos
anos de 1980 ao início da década de 1990, se inserem em um contexto
que coincide – como veremos – com a época de criação das
Oktoberfesten em vários municípios brasileiros – a primeira Oktoberfest
ocorreu em Itapiranga em 1978 e a primeira Oktoberfest na cidade de
Blumenau ocorre em 1984 –, e ao período que marca a gênese da prática
das danças folclóricas alemãs no Brasil – cujo “marco fundador” iremos
delimitar no ano de 1983 – e o surgimento e a proliferação de grupos de
danças folclóricas – que atingiu seu ápice no fim dos anos 1980 e início
dos anos 1990 –, período caracterizado, de modo geral, por um ímpeto
generalizado de “reavivamento” e “resgate” da tradição e da herança
alemã no Sul do Brasil.
De acordo com as informações que foram possíveis levantar, o
primeiro Centro Cultural 25 de Julho de que se tem notícia é o de Porto
Alegre. O 25 de Julho de Porto Alegre e o 25 de Julho de Blumenau são,
seguramente, os dois Centros Culturais de maior visibilidade e
importância dentro do movimento, promovendo um conjunto amplo e
variado de atividades culturais e recreativas. A proeminência destes dois
centros pode ser explicada por várias razões: Blumenau e Porto Alegre
são cidades que receberam um contingente significativo de imigrantes
alemães72; trata-se de cidades com concentração populacional
72

Porto Alegre, especificamente, está localizado próximo a São Leopoldo,
berço da imigração alemã e lócus de formação da intelectualidade protestante, o
que representa mais um fator explicativo para a proemência desse Centro
Cultural.
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considerável, urbanizadas e que contam com uma atividade industrial e
comercial expressiva, o que implica um número significativo de
associados e possibilita maiores recursos para o financiamento destas
entidades; ademais, são cidades onde o movimento SEF teve uma
atuação intensa. No mesmo sentido, via de regra os Centros Culturais 25
de Julho de cidades menores são menos expressivos, contando com um
volume menor de sócios e uma capacidade limitada para a organização e
a promoção de atividades culturais.
Uma das práticas mais importantes executadas nos Centros
Culturais 25 de Julho é o canto coral. No que tange ao 25 de Julho de
Porto Alegre, foi em torno do “Coro Masculino 25 de Julho”, fundado
em 1950, que se articularam agentes visando à fundação do Centro
Cultural, em 1951. Este coral remonta ao “Coro Masculino da
Sociedade de Canto Eintracht de Porto Alegre”, de 1881, que deixou de
existir em 1940, em função do contexto e dos impactos da Segunda
Guerra Mundial. Fundado por coralistas, posteriormente o Centro
Cultural passou a agregar outras modalidades culturais, como teatro,
grupos de música e grupos de dança, além de uma biblioteca. A sede do
Centro foi inaugurada em 1961, possuindo atualmente restaurante, além
de oferecer o espaço para locação destinada a cursos, palestras e eventos
em geral73.
Com base na entrevista com o atual presidente do Centro Cultural
25 de Julho de Porto Alegre, o historiador Denis Gerson Simões, podese conceber o sentido das práticas sociais desenvolvidas no Centro
Cultural, caracterizado como um espaço de encontro e sociabilidade
para elites locais, propiciando atividades recreativas e culturais a seus
associados. Vejamos um trecho da entrevista com Simões74:
Denis Simões: O próprio prefeito de Porto Alegre
da época participou, era um dos sócios. Tu tens
vários empresários alemães, de descendência
alemã, entre eles A. J. Renner75 né, com os seus
familiares, Otto Rudi Renner que era filho do A. J.
Renner, o Alberto Bins76... Eram figuras, pra
73

Informações do site do 25 de Julho de Porto Alegre. Ver:
<http://www.25brasil.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 20 Jan. 2017.
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SIMÕES, Denis Gerson. Entrevista citada.
75
Anton Jacob Renner (1884-1966), foi fundador das Lojas Renner e deputado
estadual.
76
Alberto Bins (1869-1957), foi um empresário, deputado estadual e prefeito de
Porto Alegre entre 1928 e 1937.

80
época, extremamente... Otto Rudi Metzler77 que
era um jornalista muito importante pra época.
Então tu tinha pessoas influentes. E essas pessoas
iam ao Centro Cultural 25 de Julho por uma forma
mais interna, pra poder cantar, pra poder fazer
teatro, tinha grupo de Skat que era de carta, grupo
de bolão, eles tinham uma pequena pista de bolão
num segundo momento, que permitia se jogar
bolão. Eles tinham ali também grupo de gaita de
boca né, e aí vai. Um ponto de de ações culturais,
umas não tão culturais, outras menos, outras mais.
Mas na prática alguns diriam que essa primeira
formação do Centro Cultural 25 de Julho ela é
muito mais vista como um clube do que como um
centro cultural que a gente pensa hoje, né? Era
uma ideia que as pessoas iam pra fazer pequenas
festas, se associar, né? Manter a língua alemã,
falar alemão né, se encontrar. Tanto que as
primeiras atas se tem registro serem escritas em
alemão também. Então tu tinha um um espaço de
encontro, não é?

Na entrevista, o presidente do Centro Cultural 25 de Julho de
Porto Alegre aponta ainda para uma reorganização e reestruturação do
Centro na década de 1990, iniciada durante o governo Fernando Collor.
Segundo Simões, em função das transformações econômicas do período,
verificou-se uma redução vertiginosa do número de sócios da entidade –
redução na casa de 90% –, ou seja, “famílias tradicionais” que se
associavam e financiavam a entidade por meio de mensalidades acabam
por desassociar-se do Centro. De acordo com Simões, além das
dificuldades econômicas que caracterizaram o período, verificou-se um
77

Não se pôde encontrar referências a “Otto Rudi Metzler”. A evocação deste
nome provavelmente se trata de um lapso, plenamente compreensível, na
narrativa produzida oralmente pelo entrevistado. Sabe-se de um Hugo Metzler,
editor do Deutsches Volksblatt, jornal de orientação jesuíta, que funcionou de
1871 a 1939. Hugo foi substituído, após sua morte em 1929, por seu filho Franz
Metzler. O irmão de Franz, Wolfram Metzler (1903-1957), foi médico,
deputado estadual e deputado federal, e teve participação na fundação da
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho. Sobre Wolfram Metzler, ver:
METZLER, Wolfram. In: ABREU, Alzira Alves de et al. (Coord.). Dicionário
Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV. Disponível
em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/metzlerwolfran>. Acesso em: 24 Jan. 2017.
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contexto mais amplo de transformação do modelo de consumo cultural –
isto é, as famílias deixam de se associar a clubes e centros culturais por
meio de mensalidades ou anuidades, e o modelo de consumo passa a se
orientar com vistas à compra de serviços culturais. Segundo o
entrevistado, isto acarretará uma diminuição do caráter de “clube” do
Centro Cultural – ou seja, uma redução das atividades esportivas e
recreativas –, e o Centro passará a enfocar a dimensão cultural na
promoção de atividades. Tal contexto demandará ainda uma
transformação no esquema de gestão da entidade que, para garantir seu
financiamento, passará a fazer sessão e o aluguel do espaço para eventos
externos, tais como festas e casamentos78.
No que tange ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau,
verifica-se a realização basicamente do mesmo conjunto de práticas
culturais e recreativas constitutivas dos Centros Culturais 25 de Julho,
isto é, o Centro Cultural congrega em sua sede um conjunto de diversos
grupos que desenvolvem as mais variadas atividades culturais. São – ou
foram – desenvolvidos no 25 de Julho de Blumenau: jogo de bocha e de
bolão, jogo de Skat, apresentações de teatro, grupos de canto coral,
grupos de música e grupos de dança. A pedra fundamental da sede da
entidade foi lançada em 1962, e o espaço conta com uma biblioteca e
um amplo salão para realização de eventos e festividades, como
casamentos e bailes79. Além disso, o Centro abriga a sede da
Associação Folclórica Germânica do Médio Vale do Itajaí (AFG) que,
como veremos, constitui-se como uma das mais importantes instituições
do espaço do folclore “alemão” no Brasil.
A data 25 de julho foi escolhida para dar nome a tais Centros
Culturais por dois motivos. Primeiro, a data é tida como marco da
imigração alemã no Brasil, quando ocorreu a fixação dos primeiros
colonos na região de São Leopoldo, em 1824. Sabe-se da existência da
imigração de colonos “alemães” antes desta data – houve experiências
malogradas na Bahia e no Rio de Janeiro –, mas o núcleo de colonização
em São Leopoldo é tido como marco simbólico fundador da imigração,
visto que é considerada a primeira zona de colonização a obter êxito.
Em segundo lugar, trata-se de um nome relativamente neutro. Os
78

Tais transformações podem explicar também o fato de muitos Centros
Culturais 25 de julho terem redirecionado o foco de suas atividades, mudado de
nomenclatura ou mesmo deixado de existir. Sabe-se que hoje, por exemplo, nem
todos os Centros Culturais mantêm grupos de dança folclórica.
79
Informações do site do 25 de Julho de Blumenau. Ver:
<http://www.25dejulho.org.br/p/nossa-historia.html>. Acesso em: 20 Jan. 2017.

82

Centros Culturais foram fundados pouco tempo após o término do
Estado Novo, em um contexto em que o grupo étnico alemão ainda
vivenciava medo e receio em afirmar a germanidade, em decorrência
das campanhas de nacionalização que, entre outras medidas, impuseram
a substituição de nomes de entidades que empregassem palavras da
língua alemã ou fossem denominadas em homenagem a imigrantes ou
descendentes de alemães.
Encontramos no trabalho de Weber (2013) uma análise histórica
das articulações e iniciativas de um conjunto de agentes visando à
promoção das celebrações do “25 de Julho”, tomando como ponto de
partida o contexto do centenário da imigração alemã em 1924, na cidade
de São Leopoldo (RS). De acordo com a autora, a partir da celebração
do centenário em São Leopoldo, as comemorações irão se disseminar
em demais cidades do Rio Grande do Sul. Tais comemorações
envolviam a promoção de festividades e eventos públicos, além da
publicação de notas exaltando o “25 de Julho” na imprensa.
A promoção dos festejos do 25 de Julho e sua posterior
institucionalização como feriado são resultado principalmente da
atuação da “Comissão Pró 25 de Julho” (Arbeitsgemeinschaft 25. Juli),
presidida por Fritz Rotermund, e composta também por Leopoldo Oscar
Muench, Willy Klohs e Benno Frederico Mentz. (WEBER, 2013). O
presidente da Comissão Pró 25 de Julho, Fritz Rotermund de São
Leopoldo, era filho de Wilhelm Rotermund (1843-1925), pastor luterano
imigrado ao Brasil para atuação eclesial na região de São Leopoldo em
1874, tendo sido um dos fundadores do Sínodo Riograndense em 1886 e
presidente da entidade nos períodos de 1886 a 1894 e 1909 a 1919.
Wilhelm Rotermund foi ainda o fundador e editor do jornal de
orientação luterana Deutsche Post, criado em 1880, além de ter fundado
em 1877 uma editora em São Leopoldo, a Rotermund Verlag, destinada
à publicação de obras relativas à cultura germânica, tendo uma
reconhecida atuação na promoção e defesa da etnicidade e da cultura
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alemã no Brasil80.
A Comissão Pró 25 de Julho era composta por representantes das
principais instituições germanistas no Brasil, tendo sido organizada em
1934 visando à ampliação dos festejos do “25 de Julho”. (GERTZ,
1987, p.97). Dialogando com Gertz (1987), o trabalho de Weber (2013,
p.191) argumenta que: “Entidades confessionais – evangélicas e
católicas – entidades esportivas, associações de categoria profissional, e
clubes recreativos, que podem ser vistos também como representantes
das principais instituições germanistas reúnem-se em torno do mesmo
propósito [...]”, a saber, a institucionalização do “25 de Julho” como
feriado estadual no Rio Grande do Sul e marco simbólico relevante.
Neste sentido, em 16 de maio de 1934, a Comissão Pró 25 de
Julho conjuntamente a outras entidades que compuseram a Comissão –
o Sínodo Riograndense, a Liga das Sociedades Germânicas, a Federação
das Sociedades de Ginástica do Rio Grande do Sul, a Associação dos
Professores Evangélicos Teuto-Brasileiros, a Associação dos
Professores Católicos Teuto-Brasileiros, o Sínodo Evangélico Luterano
do Brasil, a Sociedade União Popular do Rio Grande do Sul e a Liga das
Uniões Coloniais Riograndenses – encaminham um memorial ao então
interventor gaúcho Flores da Cunha, solicitando a instituição do dia 25
de Julho como feriado em âmbito estadual.
A data foi institucionalizada como feriado estadual em 23 de
maio de 1934 sob o título de “Dia do Colono”, uma semana após a
solicitação de tais entidades. De acordo com Weber (2013), o 25 de
Julho se configura como uma data “multifuncional”. Dito de outro
modo, podemos aferir que o dia foi apropriado e utilizado
diferencialmente por agentes segundo distintas finalidades. Weber
(2013) destaca, por exemplo, que a definição de “colono” implícita na
data não se refere apenas ao agricultor, mas estende-se também à
atividade industrial; deste modo, o “colono” é concebido como o agente
80

Para um perfil biográfico de Wilhelm Rotermund e uma exposição de sua
produção intelectual, ver: NEUMANN, Gerson Roberto. Wilhelm Rotermund
(1843-1925): Vida e obra. 2008. Instituto Martius-Staden. Disponível em:
<http://www.martiusstaden.org.br/conteudo/detalhe/88/wilhelm-rotermund1843-1925>. Acesso em 23 Jan. 2017. O Instituto Martius-Staden de Ciências,
Letras e Intercâmbio Cultural Brasileiro-Alemão é uma entidade voltada ao
fomento do intercâmbio cultural entre o Brasil e países de língua alemã, estando
localizado no Colégio Visconde de Porto Seguro em São Paulo (SP). A entidade
possui um acervo histórico a respeito da imigração alemã. Ver:
<http://www.martiusstaden.org.br/conteudo/detalhe/38/o-instituto>. Acesso em:
24 Jan. 2017.
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de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Além disso, a
data inicialmente denominada como “Dia do Colono”, em 1956 será
transformada em “Dia do Imigrante”, com o objetivo de compreender
outras etnias no festejo – processo que, como destaca Weber (2013),
sofre as influências da ressignificação à qual a noção de “colono” foi
submetida, trajetória que oscila entre a estigmatização e o
enaltecimento.
Note-se também que a institucionalização do 25 de Julho se dá
por meio da criação do “Dia do Colono”, e não do “Dia do Colono
Alemão”. Não obstante, é sugestivo que a Comissão Pró 25 de Julho –
liderada por membros do grupo étnico alemão – tenha se referido ao 25
de Julho em suas publicações por meio do slogan “Unser Tag” (“Nosso
dia”). Ademais, a data já integrava o imaginário da comunidade teutobrasileira, associada diretamente à celebração da chegada dos primeiros
imigrantes alemães. Assim, embora o título do feriado não faça menção
direta à imigração alemã, a atribuição da data de 25 de julho para a
celebração do “Dia do Colono” por si só explicita – nos termos de
Weber (2013) – “de quem era o feriado”: dos agentes colonizadores
alemães.
Segundo Gertz (1987), a elevação do 25 de julho a feriado
estadual no Rio Grande do Sul dá grande impulso ao movimento, e em
1935 ele é decretado feriado também em Santa Catarina. De acordo com
Gertz (1987, p.78) e Weber (2013, p.196), em 3 de maio de 1936 o
grupo brasileiro do NSDAP e a representação diplomática alemã
resolvem fundar uma entidade cultural denominada Federação 25 de
Julho – substituindo e visando aperfeiçoar o trabalho da Comissão Pró
25 de Julho –, que tinha por objetivo ampliar os festejos do dia 25 de
Julho para todo o território brasileiro, elevando a data a feriado nacional.
Em Santa Catarina, o deputado estadual Marcos Konder foi eleito como
dirigente da organização.
Segundo Gertz (1987)81, não se pode aferir em que medida a
Comissão Pró 25 de Julho foi um movimento completamente
espontâneo, ou se representantes diplomáticos alemães e líderes do
NSDAP no Brasil influenciaram a fundação da entidade. O que se sabe,
no entanto, é que em maio de 1936 foi fundada a Federação 25 de Julho
com o apoio da embaixada alemã e da liderança partidária nazista,
entidade que tinha por objetivo coordenar e ampliar a nível nacional o
trabalho da Comissão Pró 25 de Julho. De acordo com Gertz:
81

Os melhores apontamentos sobre a Federação 25 de Julho, fundada em 1936,
podem ser encontrados em Gertz (1987, p.97-100).
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como justificativa para sua criação citava-se a
grande contribuição de elementos de origem teuta
para o Brasil, ‘mas nossa etnia alemã autóctone e
sua cultura são pouco consideradas na vida
pública de nossa pátria e, se não for possível
arranjar-lhes um espaço vital, definharão e
desaparecerão”. (GERTZ, 1987, p.98, grifo meu).

A estrutura argumentativa que justifica os objetivos para a
fundação da Federação é extremamente interessante. Em primeiro lugar,
o uso da expressão “espaço vital” (“Lebensraum”) nos evoca
reminiscências do discurso nazista de manutenção e expansão territorial,
postuladas como indispensáveis para a existência do III Reich e do povo
“ariano”. Por outro lado, a justificativa evidencia a necessidade de
fomento e de preservação da cultura alemã que, caso contrário,
desaparecerá; como já argumentei, esse discurso é recorrente até os dias
atuais nas instituições de cultura alemã, e se baseia na suposição de que
tal cultura deve ser “resgatada”, “preservada” e “cultivada”, pois não
perdurará de modo espontâneo na história.
Os objetivos mais concretos da Federação 25 de Julho eram:
ampliar os festejos do “25 de julho” para onde residissem descendentes
de alemães; elevar a data a feriado nacional; difundir a literatura alemã e
portuguesa; lutar pelo reconhecimento das escolas “alemãs”; atuar em
prol da criação de um museu da imigração; e conceder bolsas de estudos
a jovens teuto-brasileiros. (GERTZ, 1987, p.98).
De acordo com Gertz (1987), a Federação contribuía para a
promoção dos interesses da representação diplomática alemã e da
liderança nazista, além de diminuir a desconfiança em relação ao partido
nazista no Brasil, visto que se tratava de uma entidade cultural
composta por teuto-brasileiros – apenas alemães natos poderiam se filiar
ao NSDAP – e representativa, portanto, dos interesses dessa parcela da
população brasileira. Deve-se notar que, apesar de ter sido fundada pela
liderança nacional nazista no Brasil, os partidários mais radicais tenham
mantido distanciamento em relação à Federação. Além disso, em
nenhum momento a entidade rejeitou a autoridade das instituições
oficiais brasileiras. De modo geral, pode-se afirmar que os líderes da
entidade estavam engajados primordialmente com o Deutschtum82, a
“germanidade” e a defesa da herança étnica e cultural alemã em solo
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O engajamento com o Deutschtum (ou Deutschtumspflege), na década de
1930, significava a defesa da língua, das tradições, dos costumes e da pureza
étnica germânica. (GERTZ, 1987, p.93).
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brasileiro, embora concepções nazistas tenham inegavelmente
influenciado a instituição.
Nos meses seguintes, os trabalhos da Federação se direcionaram
para a organização e a estruturação da entidade, embora tenham sido
pouco efetivos, pois em 1938 já surgiram as primeiras medidas de
nacionalização. (GERTZ, 1987). De acordo com Gertz (2013), os
festejos do dia 25 de julho só voltarão a ser celebrados em 1947.
Segundo Weber (2013, p.197), nesse ano volta-se a constituir uma
“comissão pró-festejos do 25 de julho”, composta por: Alberto Bins,
Balduíno Rambo, Tannhauser, Bruno Born, Wolfram Metzler,
Guilherme Hillebrand, Antonio Campani, Helmuth Closs, Albano
Volkmer, Ernani C. Reichmann, Emílio Kaminski, João Lino Braun, F.
Guilherme Schmidt e José Schlatter. (WEBER, 2013, p.197).
Encontramos no trabalho de Gertz (2013) um esboço de análise
sobre a reinserção de cidadãos de origem alemã na sociedade gaúcha
após o fim da Segunda Guerra Mundial e das campanhas de
nacionalização, com ênfase na primeira década do pós-guerra. O autor
aponta, com justeza, a abundância de estudos a respeito das colônias
alemãs compreendendo a época do Estado Novo e da Segunda Guerra, e
o número extremamente reduzido de estudos sobre a germanidade no
período posterior83.
Podemos afirmar que a década posterior ao fim da Segunda
Guerra Mundial, para o grupo étnico alemão no Brasil, caracteriza-se
como um período de rearticulação e reinserção, caracterizadas por um
conjunto variado de ações e iniciativas. Já apresentamos, nesse contexto,
o movimento Socorro à Europa Faminta. No que tange à Igreja
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Gertz (2013) irá argumentar que o clima de constrangimento em relação aos
alemães no Brasil, que atingiu seu ápice no Estado Novo, irá em certa medida
perdurar até 1974. Nos anos anteriores a essa data, o autor verifica o fenômeno
do “alemão batata”, termo pejorativo direcionado aos teuto-brasileiros
residentes nas “colônias”. O processo de melhoria da imagem dos alemães na
sociedade nacional atinge – segundo Gertz (2013) – seu ápice em 1974, quando
um descendente de alemães de tradição luterana assume a presidência, o general
Ernesto Geisel. Além disso, como veremos, alguns anos após essa data irão
surgir e se intensificar as festas étnicas – como as Oktoberfesten – e a promoção
de símbolos identitários alemães. Gertz (2013) aponta ainda algumas hipóteses,
de fundo econômico e geopolítico, para a diminuição do sentimento de receio à
germanidade verificado no período: o crescimento econômico da Alemanha –
que a tornou parceira comercial de várias nações, com destaque na economia
mundial –, além de seu papel estratégico para conter o avanço do comunismo na
Europa.
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Luterana, podemos apontar igualmente um processo de reestruturação e
de reinserção social, característico da década do pós-guerra para os
sujeitos de origem alemã no Brasil. Seguindo Gertz (2013), pode-se
afirmar que a parcela da população germânica no Brasil – alemães
imigrados e teuto-brasileiros – mais visada durante as campanhas de
nacionalização foram os luteranos, especialmente aqueles com
vinculação ao Sínodo Riograndense. Esse Sínodo era tido por Aurélio da
Silva Py, chefe de polícia no Rio Grande do Sul durante o Estado Novo,
como um dos pilares do nacional-socialismo no Brasil (GERTZ, 1987,
p.89). Como aponta Gertz (2013), a Igreja Luterana e o Sínodo
Riograndense operaram uma reconhecida vinculação entre “igreja” e
“germanidade”. Nesse sentido, a supramencionada fundação da Escola
de Teologia em 1946 visava eliminar o caráter pouco brasileiro do
Sínodo, por meio da fundação de um curso de teologia autóctone, que
propiciasse formação teológica de pastores em território nacional – até
então, todos os pastores luteranos eram alemães ou teuto-brasileiros que
possuíam formação na Alemanha. Esse período do luteranismo
brasileiro é marcado pelo surgimento de críticas ao isolamento da Igreja,
que evitava estabelecer contato com as instituições oficiais brasileiras
tendo em vista à preservação da “germanidade”. Em reação a tal postura
isolacionista, se fundará em 1949 a Federação Sinodal, que visou
congregar os sínodos luteranos brasileiros, e que representa a fundação
de uma entidade organizativa do luteranismo no Brasil, integrada à
sociedade e à legislação nacional. (GERTZ, 2013). Nesse sentido, a
Federação Sinodal pode ser compreendida como uma rearticulação e
recomposição das elites eclesiásticas alemãs de confissão luterana, no
período posterior à Segunda Guerra Mundial e às campanhas de
nacionalização do Estado Novo, tendo em mente a superação do
isolacionismo e da posição “marginal” ocupada pelo luteranismo no
Brasil.
Outra iniciativa do grupo étnico alemão na década do pós-guerra
foi a rearticulação do Movimento 25 de Julho, e a retomada dos festejos
associados à data. Além disso, verificou-se uma reinserção de teutobrasileiros na política. Nas eleições de 1947 no Rio Grande do Sul,
foram eleitos vários deputados estaduais de origem alemã. Dentre eles,
podemos mencionar os que tiveram atuação reconhecida no Movimento
25 de Julho: os luteranos Bruno Born, Guilherme Hildebrand, Frederico
Guilherme Schmidt e Helmuth Closs, e o católico Wolfram Metzler
(GERTZ, 2013; WEBER, 2013). Em 1947, Bruno Born volta a
prenunciar um discurso na Assembleia Legislativa rememorando e
enaltecendo o “25 de Julho”. Em 1949, na ocasião dos 125 anos da
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imigração alemã para o Rio Grande do Sul, já ocorrem festejos oficiais
em São Leopoldo, com a presença de autoridades e políticos (GERTZ,
2013). Segundo Gertz (2013), os festejos de 25 de Julho irão atingir seu
mais alto grau no ano de 1953.
A partir do início da década de 1950, o Movimento 25 de Julho
será institucionalizado por meio da fundação dos Centros Culturais 25
de Julho e, posteriormente, será federalizado por meio da criação da
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho. De acordo com Gertz
(2013, p.6):
A partir dessa data [isto é, 1949], há registros
sobre tentativas de rearticular associações de
caráter étnico. Nesse ano, foi fundado um “Centro
Cultural 25 de Julho”, que em junho de 1951
transformou-se em pessoa jurídica, com o registro
de seus estatutos. Ainda que essa associação
tivesse sua sede em Porto Alegre, e suas
principais lideranças proviessem da capital e do
vale do rio dos Sinos, a origem biconfessional
dessas lideranças conferia à associação certa
legitimidade frente ao conjunto da “colônia
alemã”, tendo surgido dela uma “Federação dos
Centros Culturais 25 de Julho”, a qual por longos
anos serviu para articular atividades e publicações
destinadas a cultivar a identidade alemã, e
apresentar-se como uma forma de congregação da
população – ainda que tivesse negado qualquer
pretensão política, destacando sempre seu caráter
exclusivamente cultural.

É a este período histórico e a tais entidades que as narrativas
históricas consagradas sobre o folclore irão se remeter como um dos
momentos chave na história das instituições promotoras do folclore
“alemão” no Brasil. Vejamos como o Sr. Gerhard Kleine, um dos
principais artífices desta narrativa, reconstrói a história da fundação da
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho. A citação foi extraída de
um texto que serviu de base a uma palestra proferida pelo Sr. Kleine no
6º Encontro das Comunidades Alemãs da América Latina que, além de
narrar a história do folclore “alemão” no Brasil, tem mais uma vez a
função de consagração de seu pai Theo Kleine – representante da igreja
evangélica no Movimento 25 de Julho e eleito o Secretário-Geral da
Federação –, definido como um “visionário do século XX” e a “alma
mater” da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho. O Sr. Gerhard
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nos conta que:
Em 1951 o senhor Fritz Rotermund, conhecido
como o “Pai do Movimento 25 de Julho”, de São
Leopoldo, o Major Leopoldo Petry, de Novo
Hamburgo, Carlos Oscar Kortz, comerciante de
Porto Alegre, o industrial portoalegrense Otto
Renner, o deputado Bruno Born de Lajeado, o Dr.
Wolfram Metzler de São Leopoldo, o historiador
Dr. Klaus Becker de Canoas, o Padre Balduino
Rambo, como representante da igreja católica, o
professor Theo Kleine, representando a igreja
evangélica, entre outros, reuniram-se para fundar
um órgão congregador dos centros culturais, a
“FEDERAÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS
25 DE JULHO”, cujo primeiro presidente foi o sr.
Leopoldo Petry e o Secretário Geral o prof. Theo
Kleine, cargo que ocupou durante 37 anos. 84

Neste momento, é indispensável que problematizemos a narrativa
consagrada sobre a história do folclore “alemão” no Brasil. Como
expusemos até aqui, verificamos a existência de duas entidades: a
Federação 25 de Julho, de 1936, e a Federação dos Centros Culturais
25 de Julho, de 1951. Em função da ausência de menções à Federação
de 1936 nas narrativas nativas sobre a história do folclore, em um
primeiro momento julguei que se tratava de duas entidades sem
qualquer relação. Embora sejam de fato duas entidades distintas – visto
que a Federação de 1936 tinha como objetivo principal elevar o “25 de
Julho” a feriado nacional, enquanto a função da Federação de 1951 é
coordenar as atividades dos Centros Culturais 25 de Julho e supri-los de
conteúdos culturais –, ambas as entidades são produto de uma
articulação mais ampla em termos históricos, o Movimento 25 de Julho
– iniciado com a Comissão Pró 25 de Julho –, além de terem esferas de
atuação bastante próximas, como a defesa da “cultura” e da “herança”
alemã em sentido amplo, e a difusão de produtos culturais e de literatura
alemã em sentido estrito. Além disso, os Centros 25 de Julho e a
84

KLEINE, Gerhard. A Associação Cultural Gramado – Casa da Juventude
como pólo cultural no Sul do Brasil e seu projeto de preservação do
patrimônio histórico e cultural. (Palestra). In: ENCONTRO DAS
COMUNIDADES ALEMÃS DA AMÉRICA LATINA, 6., 2008, Juiz de Fora
(MG). Disponível em:
<http://www.franckalemao.com.br/?/lista/texto/48/A_AssociaAAo_Cultural_Gr
amado_a_Casa_da_Juventude>. Acesso em: 15 Jan. 2017.
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Federação de 1951 são consequência direta da retomada dos festejos do
“25 de Julho” a partir de 1947, que por sua vez foram iniciados a partir
da atuação da Comissão Pró 25 de Julho e da Federação de 1936.
Ademais, a presença de Fritz Rotermund – presidente da Comissão Pró
25 de Julho – na fundação da Federação dos Centros Culturais 25 de
Julho, ocasião em que recebe o “título” de “Pai do Movimento 25 de
Julho”, não deixa dúvidas quanto à relação intrínseca entre as duas
entidades e ao fato de que ambas fazem parte de um movimento
histórico mais amplo de articulação promovido por lideranças do grupo
étnico alemão.
Deste modo, por que a Federação de 1936 está ausente na
memória e nas narrativas sobre a história do folclore “alemão” no
Brasil? Por que tais narrativas irão definir as origens históricas do
Movimento 25 de Julho estritamente por meio do seu enraizamento no
contexto do movimento de Socorro à Europa Faminta? Pode-se aventar
duas hipóteses que justifiquem a delimitação do marco temporal de
fundação da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho e do
Movimento dos Centros Culturais 25 de Julho após o Estado Novo, e a
eleição do movimento SEF como seu marco histórico originário.
Em primeiro lugar, a narrativa sobre a história do folclore é
forjada, em grande medida, com base na memória do Sr. Gerhard e da
família Kleine – sendo esta também, por consequência, a principal
narrativa sobre a história do folclore que analiso nesse trabalho. A
história das instituições do folclore – que serão fundadas algumas
décadas mais tarde, a partir da Federação dos Centros Culturais 25 de
Julho – é baseada essencialmente nesta memória, que se
institucionalizou como a versão oficial da história do folclore “alemão”
no Brasil. Tal narrativa é embasada e centrada na atuação de Theo
Kleine, que regressou ao Brasil apenas em 1950. Considerando que a
família de Theo Kleine estava na Alemanha durante o período de
atuação da Federação de 1936, tal fato certamente contribui para a
ausência de referências à atuação do Movimento 25 de Julho na década
de 1930. Não obstante, não podemos justificar completamente essa
ausência de referências ao período anterior aos anos de 1950 no tocante
ao Movimento 25 de Julho, por meio da imputação de um
desconhecimento da história da germanidade no Brasil aos agentes
responsáveis pela fabricação da memória e da história sobre o folclore,
visto que – como já demonstramos – a história das instituições do
folclore é inserida no próprio fenômeno da imigração. Deste modo, os
agentes recontam – com propriedade e conhecimento histórico – uma
narrativa que se inicia no início do século XIX e perdura até o Estado
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Novo, para então ser reiniciada. Além disso, menções à Federação de
1936 estão ausentes até mesmo em narrativas e textos de especialistas
em folclore que possuem formação em História85, visto que – apesar de
ser relativamente embasada em pesquisas – tal narrativa é construída
principalmente a partir da memória e das versões oficiais sobre a
história do folclore “alemão” no Brasil.
Nesse sentido, podemos aventar uma segunda hipótese, com
maior capacidade explicativa e pertinência. Pode-se inferir que a
ausência de menções à Federação 25 de Julho de 1936 se trata de um
apagamento da chave “nazista” do Movimento 25 de Julho e um
engrandecimento de sua história por meio do enraizamento de suas
origens em um movimento de ajuda humanitária. Como é domínio
comum entre os estudiosos da memória, sabe-se que a memória opera
por meio de seletividade e de um trabalho de enquadramento. Dito de
outro modo, em função da experiência social dos agentes, uma memória
irá enfocar determinados fenômenos históricos e operar um
esquecimento em relação a outros86. Deste modo, na história produzida e
projetada para a Federação dos Centros Culturais 25 de Julho – na
versão oficial e consagrada da história do folclore “alemão” no Brasil –,
o enquadramento da memória operou um esquecimento da atestada
influência do nacional-socialismo no Movimento 25 de Julho – vigente
na década de 1930 –, enfatizando as origens “humanitárias” e
“solidárias” do movimento, por meio do seu enraizamento no Socorro à
Europa Faminta na segunda metade da década de 1940, período
posterior ao Estado Novo e à derrota do III Reich na Segunda Guerra
Mundial.
A principal consequência da discussão esboçada é a necessidade
de repensarmos e problematizarmos a história do folclore produzida
pelos próprios folcloristas. Nesse sentido, apesar do papel central do
movimento de Socorro à Europa Faminta, a gênese dos Centros
Culturais 25 de Julho e da sua Federação não pode ser explicada apenas
por meio do movimento SEF. A fundação da Federação dos Centros
Culturais 25 de Julho em 1951, além de uma retomada do Movimento
25 de Julho iniciado na década de 1930, é uma das expressões da
rearticulação das elites do grupo étnico alemão após a Segunda Guerra
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Não há menções a esse período na entrevista com o historiador Denis Simões,
nem em textos da historiadora e nora de Gerhard, Denise Kleine. (Ver, por
exemplo: KLEINE, 2013, 2009).
86
Para apontamentos sobre o viés sociológico acerca do fenômeno da memória,
ver Pollak (1989) e Voigt (2017).
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Mundial e o Estado Novo. O que se verifica na década do pós-guerra nas
áreas de colonização alemã no Brasil é todo um contexto de
rearticulação e recomposição de elites do grupo étnico alemão – elites
inseridas nas esferas da política, da economia, da religião, da imprensa,
da intelectualidade e da “cultura” de modo geral. Algumas das
expressões desse investimento de rearticulação das elites germânicas
brasileiras são: o Comitê de Socorro à Europa Faminta (1946-1949), a
reestruturação e a reorganização levada a cabo na Igreja Luterana (que
culmina com a fundação da Federação Sinodal em 1949), a reinserção
de alemães na política verificada nas eleições de 1947, a retomada das
celebrações do “25 de Julho” por meio da reestruturação do Movimento
25 de Julho (a partir de 1947 e que atinge seu ápice em 1953). Todo esse
contexto histórico-social constitui os antecedentes que possibilitaram o
surgimento e a fundação de entidades voltadas à promoção da cultura
alemã no início da década de 1950, os Centros Culturais 25 de Julho,
bem como a criação da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho, em
1951. No seio de tais entidades, três décadas mais tarde, veremos o
surgimento da prática do folclore “alemão” no Brasil87.
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É necessário pontuarmos que, ao considerar obras sobre a história do folclore
brasileiro (ou do folclore no Brasil), encontram-se pouquíssimas conexões com
a história particular do folclore alemão no Brasil, cuja sociogênese procuramos
reconstituir nesse capítulo. Consideremos, por exemplo, o importante e já
clássico trabalho de Luís Rodolfo Vilhena sobre o Movimento Folclórico
Brasileiro (1947-1964), que analisa entidades destacadas e representativas do
período, como a Comissão Nacional do Folclore (CNFL) e a Campanha de
Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB) (VILHENA, 1997). O autor compreende
o “movimento folclórico” como uma mobilização e articulação de folcloristas
em defesa do folclore nacional e em prol da institucionalização dos estudos do
folclore no Brasil. O período recortado para análise coincide precisamente com
a época de institucionalização das ciências sociais no país, processos que –
segundo o autor – mostram-se imbricados, com uma forte influência do folclore
nos primórdios das ciências sociais brasileiras e na formação da primeira
geração de cientistas sociais do país. Para os folcloristas analisados por Vilhena
(1997), o folclore era “bom para pensar a nação”, estando diretamente associado
a construções sobre o caráter e a identidade nacional e a cultura autenticamente
“popular”. Apesar do recorte histórico proposto pelo autor tratar-se basicamente
do mesmo período histórico crucial para a compreensão e a análise da
sociogênese do folclore “alemão” no Brasil, em que ocorre a fundação e a
rearticulação de entidades germanistas que, décadas mais tarde – isto é, a partir
dos anos 1980, como veremos adiante –, irão promover, legitimar e
institucionalizar o folclore “alemão” no Brasil, os eventos históricos
considerados por Vilhena (1997) não demonstram qualquer relação ou conexão
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com os fenômenos analisados pelo presente pesquisador, que se desenvolvem
de modo paralelo e em separado dos desenvolvimentos do folclore brasileiro,
tomando lugar no contexto sócio-histórico interno e singular do grupo étnico
teuto-brasileiro. De modo semelhante, no contexto analisado na tese de Letícia
Borges Nedel (2005), estudo acerca da participação gaúcha no Movimento
Folclórico Brasileiro (1948-1965) e das trajetórias intelectuais da elite cultural
do folclore gaúcho, que atesta uma interessante polarização e tensão entre dois
grupos de intelectuais folcloristas, os tradicionalistas – jovens estudantes,
fundadores dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e defensores da
“vivência” do folclore e da “projeção folclórica” – e os folcloristas polígrafos –
intelectuais consagrados, polivalentes, estudiosos do folclore e membros da
Comissão Estadual de Folclore (CEF), representante estadual da CNFL –, que
pode ser explicada pelos diferenciais em termos de posição social e de posição
na hierarquia de autoridade intelectual dos agentes (que definem, em última
instância, as concepções e a prática folclórica de tais “intelectuais de
província”), igualmente não encontramos conexões com a história própria do
folclore “alemão” no Brasil – fato que é ainda mais significativo, na medida em
que grande parte dos desenvolvimentos históricos cruciais à gênese do folclore
“alemão” tomaram lugar no território rio-grandense, no período histórico
compreendido pela tese da autora. Portanto, podemos afirmar que a gênese de
um folclore “alemão” no Brasil está ligada às experiências próprias e sui generis
do grupo étnico alemão, notadamente o esforço de rearticulação e de
recomposição de elites do grupo étnico após as campanhas de nacionalização
durante o Estado Novo. Por consequência, uma análise acerca da história do
folclore brasileiro não constitui um dos meus objetos de investigação; quando
considerações acerca do tema forem esboçadas – o que ocorrerá, especialmente,
no capítulo três, onde investigo a literatura folclórica –, tratar-se-ão de
comentários incidentais que se justificam em função da pertinência para a
elucidação de questões atinentes ao problema do folclore germânico no Brasil.
Ademais, depreende-se do trabalho de Nedel (2005) uma constatada influência
da concepção regionalista de nação de Gilberto Freyre nos folcloristas do
período, que implica uma definição de “folclore brasileiro” assentada na matriz
lusitana, isto é, racialmente miscigenado e linguisticamente português; em
outras palavras, o folclore brasileiro é de base lusitana, e o folclore das “etnias
novas” – como os alemães e os italianos – só poderia ser incorporado ao
“folclore nacional” caso fosse submetido à assimilação e à aculturação
(NEDEL, 2005, especialmente p.205-6; 283-4; para uma análise da tensão entre
a etnicidade teuto-brasileira e o nacionalismo regionalista de Freyre, ver
SEYFERTH, 2000). Tal concepção da “identidade nacional” de matriz lusitana
subjacente aos folcloristas do período, que influenciou as próprias campanhas
de nacionalização do Estado Novo, pode explicar a total ausência do elemento
“alemão” no folclore brasileiro e gaúcho da época.
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8. Antes de adentrarmos diretamente na história social de surgimento da
prática do folclore “alemão” no Brasil, devemos apresentar – em linhas
gerais – as principais características e linhas de atuação da Federação
dos Centros Culturais 25 de Julho. Na citação de Gertz (2013)
mencionada anteriormente, estão coligidas algumas das principais
características da Federação. Primeiro, seu caráter biconfessional,
congregando lideranças de origem luterana e católica. Segundo, a
origem sociogeográfica da entidade, com lideranças provenientes da
região de Porto Alegre e do Vale do Rio dos Sinos. Por fim, Gertz
(2013) aponta em linhas gerais as principais atividades desenvolvidas
pela entidade, voltada para a promoção de atividades culturais “alemãs”,
bem como para a produção e divulgação de subsídios e publicações com
objetivo de dar suporte às práticas dos Centros 25 de Julho.
Vejamos, a seguir, como o Sr. Gerhard Kleine sintetiza as
principais atividades executadas pela Federação. Segundo o Sr. Gerhard,
as atividades da Federação 25 de Julho, sob a coordenação de Theo
Kleine – que foi o secretário-geral da entidade no período entre 1951 e
198888 –, envolviam:
[...] a elaboração e distribuição de material
didático para o ensino da língua alemã dirigido
aos Centros Culturais, tais como:
- cartilhas e livros de leitura para os alunos em
idade escolar, além de literatura infanto-juvenil,
- cancioneiros com músicas populares, cantos de
natal e cantos folclóricas [sic] alemãs,
- partituras para duas e mais vozes para os corais
mistos e masculinos, tanto em língua alemã, como
em português,
- a publicação de inúmeras obras escritas por
escritores/as teuto-brasileiros/as, radicados no
Brasil,
- além de um Boletim Informativo –
Mitteilungsblatt – relatando todas as atividades
88

Deve-se pontuar que é bastante significativo que a coordenação das atividades
da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho – o mesmo se verifica também
no movimento de Socorro à Europa Faminta – tenha ficado a cargo de uma
liderança proveniente da esfera religiosa. Apesar de tais iniciativas envolverem
políticos e empresários, dificilmente agentes ligados a tais esferas assumiriam a
direção e a coordenação dos trabalhos de entidades ligadas à esfera da cultura
que, no contexto sócio-histórico de referência, via de regra são administradas
por intelectuais ligados a instituições eclesiásticas.
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da Federação e o que acontecia nos diversos
Centros Culturais, com no mínimo duas edições
anuais, chegando a atingir uma tiragem de até
5.000 exemplares cada. 89

A Federação dos Centros Culturais 25 de Julho foi uma entidade
cultural de âmbito nacional – que, indubitavelmente, cumpria funções
políticas e ideológicas em seu trabalho de promoção do Deutschtum –,
responsável por congregar os Centros Culturais 25 de Julho – entidades
com atuação no âmbito municipal –, coordenando e incentivando as
atividades desses Centros. As atividades da Federação consistiam em
promover a intercomunicação entre os Centros 25 de Julho, além de
elaborar produtos culturais que dessem sustentação à prática dos Centros
Culturais. Nesse contexto, irei apresentar algumas das mais importantes
iniciativas promovidas pela Federação dos Centros 25 de Julho, no
intuito de caracterizar as práticas culturais executadas pela Federação.
Em primeiro lugar, a Federação atuava na edição de livros e
textos produzidos por teuto-brasileiros, como o supracitado livro de Karl
Kleine (KLEINE, 2011), publicado em 1996 em alemão pela Federação.
Na esfera da edição e divulgação de literatura teuto-brasileira, uma das
iniciativas mais importantes da Federação é a organização de um jornal,
o Mitteilungsblatt (Mitteilung = “aviso”, “recado”; blatt = “folha”,
“gazeta”), publicado em São Leopoldo. O Mitteilungsblatt, além da
publicação de literatura teuto-brasileira, divulgava informações e avisos
sobre as atividades culturais promovidas pelos Centros 25 de Julho.
Sabe-se que o jornal teve início em 1952, tendo permanecido em
funcionamento ao menos até 1966. Ao que tudo indica, pelo menos
algumas das edições do jornal foram impressas na Editora Rotermund,
de São Leopoldo. O jornal foi muito ativo – especialmente nas décadas
de 1950 e 1960 –, divulgando informações sobre as atividades dos
Centros Culturais, além de textos a respeito da língua, da cultura e da
etnicidade alemã. Não foi realizado aqui um mapeamento aprofundado
sobre as edições do Mitteilungsblatt, esforço que não constitui o escopo
dessa pesquisa. Não obstante, foi possível encontrar referências a artigos
publicados no jornal, que permitem compreender e precisar a tônica do
periódico. Verificamos, por exemplo, textos como o do próprio Theo
Kleine a respeito da problemática da assimilação dos alemães,
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KLEINE, Gerhard. 2008. Texto citado.
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apresentando a importância da defesa da língua alemã90, uma poesia de
Elly Herkenhoff (1906-2004)91 – escritora natural de Joinville (SC), que
atuou também como pesquisadora junto ao Arquivo Histórico da cidade
–, e uma tradução de um poema de Olavo Bilac para o alemão, realizada
por Juanita Schmalenberg Bezner (1908-1988)92 – escritora e tradutora
natural do Rio de Janeiro.
Outra linha de atuação da maior importância levada a cabo pela
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho era a elaboração e
publicação de produtos culturais que pudessem sustentar e promover as
atividades dos Centros 25 de Julho. Um dos principais objetivos da
Federação era suprir os Centros Culturais 25 de Julho com subsídios
culturais por meio, por exemplo, da elaboração de livros e cartilhas
escolares e, notadamente, através da produção de cancioneiros – em
alemão, mas também em português – com partitura e letra, utilizados
para a prática do canto coral.
Um desses hinários para a prática de canto coral produzido pela
Federação é a cartilha “Frisch gesungen! Volksliederbuch für Haus,
Schule und Verein” (em tradução aproximada: “Recém-cantado! Livro
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KLEINE, Theo. Assimilierung und Spracherhaltung. Mitteilungsblatt,
Verband der Kulturveine 25. Juli, São Leopoldo, Rotermund, n. 36, 1964.
(Citado em: GAELZER, Vejane. A identidade do imigrante alemão: a língua,
elemento simbólico de identificação. Linguagem – Estudos e Pesquisas,
Catalão (GO), v.15, n.2, Jul./Dez. 2011, p.137-158.)
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HERKENHOFF, Elly. An die Heimat (À pátria). Mitteilungsblatt,
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho, São Leopoldo, n. 9, 1955,
p.2. (Citado em: HUBER, Valburga. Elly Herkenhoff (1906-2004): Vida e
obra.
2008.
Instituto
Martius-Staden.
Disponível
em:<http://www.martiusstaden.org.br/conteudo/detalhe/95/elly-herkenhoff1906-2004>. Acesso em 24 Jan. 2017).
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BEZNER, Juanita Schmalenberg. Brasilien (Brasil). Trad. do poema “O
Brasil”, de Olavo Bilac. Mitteilungsblatt, Federação dos Centros Culturais 25
de Julho, São Leopoldo, n.24, Jun. 1961, p.4. (Citado em: SOUZA, Celeste
Ribeiro de. Juanita Schmalenberg Bezner (1908-1988): Vida e obra. 2014.
Instituto
Martius-Staden.
Disponível
em:
<http://www.martiusstaden.org.br/conteudo/detalhe/192/juanita-schmalenbergbenzer>. Acesso em 24 Jan. 2017).
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de canções populares para casa, escola e associação” )93, de 1966, cuja
primeira edição data de 1955. Trata-se de um livreto de canções com
ilustrações, partituras e letras, destinado à prática do canto coral. O livro
traz algumas das mais conhecidas Volkslieder alemãs, como Muss i denn
zum Städtele naus e Kein schöner Land. Segundo as informações
disponibilizadas na própria cartilha de cânticos produzida pela
Federação, a edição de 1966 é a sexta tiragem da cartilha. As seis
tiragens totalizam 22 mil exemplares, número bastante significativo, que
demonstra a grande circulação que o livreto de cantos teve nas décadas
de 1950 e 1960. O livro foi ilustrado e organizado por Theo Kleine,
contando com a participação de Max Maschler, professor de música do
Instituto Pré-Teológico (IPT), na elaboração das partituras das canções.
De acordo com as entrevistas que realizei, a Federação dos
Centros Culturais 25 de Julho, nos anos de 1990, transformou-se na
Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil (FECAB), com o
objetivo de congregar demais centros de difusão e promoção da cultura
alemã no país, não se restringindo a federalizar e abarcar apenas os
Centros 25 de Julho. Nos dias atuais, a entidade está praticamente
inativa. Os entrevistados com quem conversei falam em um esforço de
“rearticulação”, “reestruturação” e “reorganização” da entidade, bastante
fragilizada após o falecimento de seu presidente Jorge Wolfgang Globig
na Alemanha em 2013, haja vista que as atividades da entidade eram
centralizadas e giravam em torno do seu presidente.
Uma das principais atividades promovidas pela FECAB é a
outorga do Prêmio Distinção Alemã, iniciado em 2006, que tem por
objetivo consagrar agentes que atuaram para a difusão da germanidade
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VERBAND DER KULTURVEREINE 25. JULI (Federação dos Centros
Culturais 25 de Julho). Frisch gesungen! Volksliederbuch für Haus, Schule und
Verein. 6. ed, 1966. Partituras, ilustrações e organização por Theo Kleine. P&B:
11,5 x 15,5 cm. Esta cartilha foi localizada – com grande surpresa – no acervo
documental da família Böelling, da qual descendo por linhagem materna. Para
um uso deste acervo em pesquisa sociológica, ver meu trabalho prévio (VOIGT,
2017). A família Böelling é de tradição luterana. Sabe-se que os materiais
produzidos pela Federação, especialmente os hinários de canto, circulavam
também nos meios luteranos e eram utilizados em igrejas – em função da
inserção de Theo Kleine nessa esfera. Isto pode explicar a presença da cartilha
no acervo da família Böelling, além de atestar sua ampla circulação.
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no Rio Grande do Sul94. A edição de 2016 do prêmio foi promovida pela
Comissão das Comemorações da Imigração Alemã no Rio Grande do
Sul (coordenada pelo jornalista Silvio Aloysio Rockenbach95), pela
Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil (cuja presidência é
ocupada, atualmente, por Décio Krohn) e pelo Centro Cultural 25 de
Julho de Porto Alegre (presidido por Denis Simões)96.
De modo geral, a FECAB demonstra baixo nível de
institucionalização e uma atuação pouco expressiva e assídua. Foi
possível encontrar poucas referências à entidade e às atividades que
promove; além disso, a entidade não possui página na internet ou canais
institucionais de divulgação. Sabe-se, com base em uma notícia
veiculada em 2015 na página do Centro 25 de Julho de Blumenau, que
nesse ano ocorreu – na sede do 25 de Julho de Porto Alegre – uma
assembleia para eleição de uma nova diretoria para a entidade, cuja
presidência foi ocupada por Décio Krohn de Porto Alegre, e cuja
diretoria foi composta por agentes provenientes do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo, além de ser
integrada por alguns dos especialistas em folclore que entrevistei: Denis
Simões, presidente do 25 de Julho de Porto Alegre, e Dieter Kleine,
diretor da Associação Cultural Gramado (ACG) e neto de Theo
Kleine97. Recentemente, no presente ano, a FECAB promoveu um
Encontro Nacional, sediado na Associação Cultural Gramado, e no ano
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Como é sabido, a instituição e a outorga de prêmios é um profícuo indicador
de consagração de elites, nas variadas esferas sociais. Seria pertinente um
estudo detalhado acerca da origem social e da trajetória dos eleitos para o
Prêmio Distinção Alemã.
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O Sr. Rockenbach é o fundador e administrador do Portal Brasil Alemanha,
importante meio de divulgação on-line de informações sobre cultura alemã,
sobre a atuação de centros culturais e de grupos folclóricos. Ver:
<http://www.brasilalemanha.com.br/novo_site/>. Acesso em: 30 Jan. 2017.
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Ver: PRÊMIO Distinção Imigração Alemã 2016. 06/04/2016. Disponível em:
<http://www.rodrigotrespach.com/2016/04/06/premio-distincao-imigracaoalema-2016/>. Acesso em: 27 Jan. 2017.
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ASSEMBLEIA Extraordinária da Federação dos Centros de Cultura Alemã no
Brasil
(FECAB).
14/07/2015.
Disponível
em:
<http://www.25dejulho.org.br/2015/07/assembleia-extraordinaria-dafederacao.html>. Acesso em: 27 Jan. 2017.
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de 2018 realizará um Congresso Nacional98. De todo o modo, é
necessário aguardarmos o desenvolvimento diacrônico da FECAB nos
próximos anos, para que seja possível analisar e precisar os rumos
institucionais e as linhas de atuação que a entidade irá tomar.
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FECAB define Encontro e Congresso para 2017 e 2018. 06/12/2016.
Disponível em: <http://www.brasilalemanha.com.br/novo_site/noticia/fecabdefine-encontro-e-congresso-para-2017-e-2018/8677>. Acesso em: 30 Jan.
2017.
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QUADRO DE CARACTERES PERTINENTES A UM
CONJUNTO DE MEMBROS DA ELITE CULTURAL DO
FOLCLORE “ALEMÃO” NO BRASIL
(Fonte: Entrevistas)
O quadro de caracteres pertinentes99 a um conjunto de membros
da elite cultural folclorista “alemã” no Brasil, apresentado a seguir,
congrega um conjunto de informações acerca do perfil social de alguns
dos especialistas em folclore que entrevistei100, tendo efeito
demonstrativo da lógica do espaço do folclore e dos principais
caracteres de origem social, trajetória e posição social ocupada no
espaço por tais folcloristas, caracteres constitutivos e necessários à
composição da elite cultural do folclore “alemão” no Brasil. No
contexto dessa pesquisa, o quadro tem como finalidade apresentar um
sumário sintético e um guia para a leitura do conjunto do trabalho –
especialmente para o próximo capítulo, em que analiso o espaço de
práticas do folclore “alemão” no Brasil –, devendo ser relacionado e
compreendido no contexto das discussões esboçadas na totalidade dessa
dissertação. Após as discussões apresentadas nas páginas que seguem,
ao término do segundo capítulo, irei retornar ao quadro, analisando e
explicitando as principais constatações sociológicas acerca das
estruturas sociais que constituem o espaço de práticas do folclore
“alemão” no Brasil, especialmente no que tange à trajetória social e aos
recursos e capitais disponíveis e constitutivos dos agentes sociais que
integram a elite cultural folclorista.
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Para apontamentos teórico-metodológicos sobre essa ferramenta de pesquisa
– associada à noção bourdieusiana de campo –, que possibilita sintetizar os
principais atributos de um conjunto de agentes com atuação em determinada
esfera social, ver Bourdieu (2010, p.23-34). Para uma aplicação empírica desse
instrumento metodológico, consultar o primoroso trabalho de Miceli (1977,
p.18-19)
100
Isto é, não se trata de uma listagem exaustiva, na medida em que outros
agentes também poderiam ter sido incluídos. Ela tem, portanto, efeito
demonstrativo.
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Segundo Capítulo
O ESPAÇO DE PRÁTICAS DO FOLCLORE “ALEMÃO” NO
BRASIL
Para que compreendamos como se constitui e estrutura o espaço
de práticas do folclore “alemão” no Brasil, é central identificarmos os
principais agentes – institucionais e individuais – que o compõe. Neste
sentido, devemos nos voltar, inicialmente, à principalmente instituição
de legitimação e formação de especialistas em folclore no país, a
Associação Cultural Gramado (ACG) – Casa da Juventude. Para a
compreensão das práticas promovidas e legitimadas nesta instituição, é
mister uma incursão à sua história e aos condicionantes sociais de sua
gênese, que se confunde com a própria história do folclore “alemão”
autêntico praticado no Brasil. Para a identificação e a explicitação de tal
história, será necessária uma articulação entre historiografia e as
narrativas e memórias produzidas pelos agentes envolvidos na história
do folclore “alemão” no Brasil – narrativas que visam à coerência e que
são amplamente aceitas e consagradas no espaço, nas quais se investem
estratégias de promoção da germanidade, de autolegitimação das
práticas executadas no espaço e de consagração de agentes e de
trajetórias de destaque na história do folclore. Posteriormente, serão
analisadas a história e a estrutura das demais entidades constitutivas do
espaço, a saber, as “regionais” de folclore – com destaque à Associação
dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí (AFG) – e
os grupos folclóricos. Também serão submetidos à análise os espaços e
a lógica de formação dos especialistas em folclore, bem como a
estrutura das apresentações de folclore e as principais características dos
eventos folclóricos. Ao fim do capítulo, analiso os principais caracteres
de origem social, trajetória e os recursos sociais mobilizados pelos
membros da elite cultural folclorista em seu investimento no espaço do
folclore.
1. Verifica-se um papel chave da Federação dos Centros Culturais 25 de
Julho na gênese da prática do folclore “alemão” no Brasil. Os primeiros
grupos de dança folclórica alemã têm origem no contexto do
Movimento 25 de Julho, e a demanda pela realização de cursos de
formação e especialização em dança folclórica surgirá a partir dos
Centros Culturais 25 de Julho. O papel chave da Federação 25 de Julho
se explicita, notadamente, na fundação em 1965 da entidade que,
décadas mais tarde, irá se configurar como a principal instituição do
espaço do folclore “alemão” no Brasil, a Associação Cultural Gramado
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(ACG) – Casa da Juventude, localizada no município de Gramado, na
Serra Gaúcha. A ACG, a partir da década de 1980, atuará na
sistematização e na promoção da prática do folclore “alemão”, sendo
responsável por “federalizar” os grupos de dança folclórica espalhados
no território nacional, fornecendo cursos, subsídios didáticos, fontes e
referencial histórico para a garantia da “autenticidade” do folclore,
constituindo-se assim no principal polo de formação de especialistas em
folclore “alemão” no Brasil101.
No III Congresso Nacional da Federação dos Centros Culturais
25 de Julho – ou “III Encontro Nacional dos Centros Culturais 25 de
Julho” –, realizado em Curitiba em 1961, um dos eixos de discussão
girou em torno da necessidade de formação de quadros para a atuação
em prol da cultura alemã no Brasil, isto é, a formação de lideranças que
pudessem atender as demandas dos Centros Culturais 25 de Julho e
atuar nesses espaços por meio da promoção e fomento de atividades e
práticas culturais. De acordo com o Sr. Gerhard Kleine:
Gerhard Kleine: Em 1960, houve a primeira
grande reunião é... Dos centros culturais102. E, sob
a tutela da Federação né. Aconteceu em Curitiba,
que era uma cidade mais centralizada né. Os do
Sul vinham até lá, os do Norte também, não é?
Era um ponto assim bastante estratégico. E nesse,
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As informações apresentadas a seguir sobre a história de fundação da ACG
foram reconstituídas com base na entrevista citada com o Sr. Gerhard Kleine,
em textos do próprio Gerhard (KLEINE, 2008, 2012), em textos de Denise
Kleine (KLEINE, 2013), além de documentos e fotografias. A triangulação
destas fontes permitiu um aprofundamento da reconstituição desse processo
histórico, além de aclarar a entrevista do senhor Gerhard que – como se verifica
de modo corrente no fenômeno da memória – possui pequenos lapsos,
hesitações e imprecisões, especialmente no tocante a datas e detalhes da
narrativa.
102
Na entrevista, o Sr. Gerhard falará, de modo impreciso, da “primeira” grande
reunião dos Centros Culturais 25 de Julho, ocorrida em 1960. As demais
referências a esse encontro (tanto orais como escritas, inclusive de textos
escritos produzidos pelo próprio Gerhard) apontam que o evento ocorreu em
1961, tratando-se do III Encontro da Federação. Verifica-se assim, uma
imprecisão da memória de Gerhard, completamente compreensível e recorrente
nas histórias produzidas oralmente. Como já argumentei em outra ocasião
(VOIGT, 2017), a imprecisão da memória decorre do esforço dos agentes em
delimitar e fixar o passado, em face ao devir que é constitutivo da experiência
humana em relação ao passado.

109

nesse encontro se resolveu ou se viu a necessidade
de construir alguma coisa para, para... A formação
de novas lideranças. Os, as pessoas antigas que
ainda se interessavam pelo alemão ficaram
cansadas, morriam, não é? Estavam, tavam
acabando, não é? Então se teve o, a preocupação
de formar jovens, né. Professores de alemão,
professores de música, regentes de corais, é...
Lideranças para teatro e, não é?

Para a formação dessas “jovens lideranças” engajadas na cultura
alemã, foi postulada a necessidade de um espaço – uma “casa” – que
pudesse receber os jovens e oferecer cursos de “cultura alemã”. Essa
“casa” é concebida no formato de um internato, composta por
alojamento, cozinha e instalações para a realização de atividades
culturais. Assim, com o intuito de estabelecer uma escola de formação
de quadros para os Centros Culturais 25 de Julho, a Federação concebe
o projeto da “Casa da Juventude” (“Jugendheim”, em alemão) –
algumas vezes referida como “Lar da Juventude”, especialmente em
documentos mais antigos da entidade –, que passará a ser denominada
mais tarde, oficialmente, como “Associação Cultural Gramado”. Como
nos relata o Sr. Gerhard, o intuito da entidade era a formação de
lideranças que possuíssem domínio da língua alemã e competências em
atividades culturais como a música, o canto coral e o teatro.
No III Encontro da Federação, foi decidido que ficaria a cargo de
Theo Kleine – secretário-geral da Federação – a responsabilidade de
planejamento e execução do projeto. Desse modo, Theo Kleine promove
e coordena uma ampla articulação no seio do grupo étnico alemão em
prol da construção do centro de formação de lideranças do Movimento
25 de Julho – espaço concebido, inicialmente, também como “casa” da
Federação. A execução do projeto da Casa da Juventude dependia,
inicialmente, de dois elementos: primeiro, a definição e a obtenção de
um terreno para a edificação da entidade e, segundo, a obtenção de
recursos econômicos e materiais para a construção do prédio e das
instalações físicas da entidade.
Em 1962, Theo Kleine obteve junto ao então prefeito de
Gramado – cidade de colonização italiana e alemã, e destino bastante
comum de férias e de lazer dos teuto-brasileiros à época –, Arno
Michaelsen, a cessão de um terreno para a construção da Casa da
Juventude, doação que é autorizada e regulamentada pela Lei Municipal
nº. 138/62. Trata-se de um terreno localizado junto ao Lago Negro,
ponto turístico prestigiado em Gramado, localizado na área nobre e
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central da cidade. O terreno foi registrado no Registro de Imóveis, em
nome da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho, em janeiro de
1963. Em 1965, por meio da portaria nº. 131/65 expedida pelo então
prefeito José Francisco Perini, a Federação obteve a licença oficial para
a construção do prédio – que, entretanto, já estava em construção desde
1964.
É interessante ilustrarmos tais acontecimentos históricos – de
ordem administrativa, burocrática e política – com a narrativa de
Gerhard, que descreve em detalhes de que modo Theo Kleine realizou a
escolha do terreno em questão para a construção da Casa da Juventude,
além de relatar de que forma o Sr. Kleine obteve a doação – sem custo
algum para a Federação – de um amplo terreno por parte do prefeito de
Gramado. O Sr. Gerhard nos conta que:
Gerhard Kleine (K): Theo Kleine então foi
encarregado de achar um, um terreno, e começar
com com a construção, não é? Então, nós
fazíamos férias aqui em Gramado, e um dia desses
nós estávamos passeando ali no Lago Negro,
sentado no lado... No lado, oposto da Casa da
Juventude hoje, não é? Tinha uns [inaudível] ali, o
pai olhou por cima do lago e disse: “achei o
terreno que nós precisamos”, não é? Um terreno
bonito, grande né, e não tinha praticamente nada
em cima, não é? Aquilo já era considerado, é...
Como...
Dieter Kleine: Zona rural?
K: Zona rural, não é? E só mais tarde que foi
então é... Juntado com o nome da cidade, né. E...
O pai então se pôs isso na cabeça e... Foi atrás.
Visitou o prefeito aqui, né. Uma hora ele estava
aqui, falou, apresentou o plano né, Casa da
Juventude. O prefeito ficou muito entusiasmado,
não é? E disse: “Olha, eu tenho interesse em, em
ajudar”, não é? “Dar... Dar condições para que
isso possa se tornar realidade”. E daí o pai disse:
“Sim, e inclusive já tem um terreno, né?”. Então
ele disse: “Olha, o terreno do Lago Negro, né”.
E... “Ora”, disse ele, “vamos estudar, isso tem que
passar primeiro pela Câmara, tem que ser
aprovado, não é, e tal? Mas eu vou me empenhar”.
Daí numa outra vez que o pai veio aqui e visitou o
prefeito, o prefeito disse: “Olha, a Câmara não
aprovou”. Eles viram que aquele terreno ali era
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muito valioso, né, e... Principalmente para, para o
turismo né. Construir hotel ou qualquer coisa, né.
“Mas eles tão dispostos a dar uma outra área”. Aí
o pai disse: “Não, se não for Gramado então eu
vou para Canela”. Quando ele escutou Canela:
“Não, não, não! Canela não, né?”. [Risos]. Aquela
rivalidade né, desde sempre. Até hoje ainda né,
não mais tanto, mas até hoje ainda tem essa
rivalidade entre as duas cidades. E então o
prefeito fez a doação da terra, não é? Eram cinco
mil, cinco mil e duzentos ou trezentos metros
quadrados, não é? 103 É... Foi feita a escritura e a
Federação era então a proprietária né. A
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho.

Os recursos financeiros e materiais para a construção da Casa
provieram, principalmente, de duas fontes. Em primeiro lugar,
constituíram-se de doações em espécie ou donativos de materiais de
construção obtidos por Theo Kleine por meio de inúmeras visitas aos
Centros Culturais 25 de Julho e solicitações a membros destacados – e
com recursos econômicos – do grupo étnico alemão. Tais donativos
dependiam das redes de sociabilidade e reconhecimento de Theo Kleine
e dos demais agentes ligados à Federação 25 de Julho – dependendo,
portanto, do capital de relações sociais e do capital simbólico das
lideranças da Federação – que, como vimos, era dirigida por
representantes destacados do grupo étnico alemão – políticos,
empresários, industriais, lideranças eclesiásticas e lideranças culturais.
As narrativas sobre a história da ACG mencionam ainda uma ampla
“campanha de tijolos”, visando à obtenção dos materiais de construção
necessários à edificação da Casa da Juventude. As solicitações de
donativos foram divulgadas também no jornal da Federação, o
Mitteilungsblatt. Na edição de junho de 1964, foi divulgado o início da
construção da Casa da Juventude, sendo solicitados donativos de
materiais de construção, com um endereço para o envio das doações104.
A segunda parte dos recursos necessários à construção da Casa da
Juventude foi doada pela Verein für das Deutschtum im Ausland
103

Em outra ocasião, por meio de uma narrativa escrita (KLEINE, 2008),
Gerhard falará que se tratava de 6.300 m². Segundo o Registro de Imóveis, são
5.300m².
104
IM JULI – Jubiläumsspend für Unser Jugendheim in Gramado.
Mitteilungsblatt, Federação dos Centros Culturais 25 de Julho (Verband der
Kulturvereine 25. Juli), São Leopoldo, n.36, Jun. 1964, p.29.
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(VDA)105, organização cultural alemã direcionada à promoção da
“germanidade” no exterior. Como foi exposto anteriormente, Theo
Kleine trabalhou nessa entidade no período em que esteve na Alemanha
e, desse modo, é lícito supormos que o capital de relações de Kleine
certamente contribuiu para a obtenção desses recursos. Era costumeiro
na VDA e em organizações de caridade alemãs – como a Cruz Vermelha
Alemã –, a prática de elaboração de insígnias e cartões – cartões-postais,
cartões ilustrativos de entidades – que eram “vendidos” visando à
obtenção de donativos para os projetos desenvolvidos pelas entidades, e
que serviam como mementos à contribuição dos doadores. Pode-se
aventar que essa prática de financiamento, bem como a experiência de
trabalho junto à VDA, certamente influenciaram o modus operandi
empregado por Theo Kleine para a obtenção de recursos para a
construção da Casa da Juventude, visto que os donativos para a entidade
eram efetuados por meio da “compra” de cartões-postais ilustrativos do
projeto da Casa da Juventude.
Vejamos de que modo o Sr. Gerhard Kleine irá construir sua
narrativa sobre a fundação da Casa da Juventude, especialmente no
tocante à questão da obtenção do financiamento para a construção do
espaço físico da entidade:
Gerhard Kleine: Primeiro foi fundada. Foi a
fundação da, da, da Associação, da ACG. E a
partir dali é... Começou-se a fazer campanhas no
Sul do Brasil para angariar tijolos para a Casa, não
é? Então, meu pai pensou num, idealizou um
cartão-postal assim, onde tinha o projeto da casa
em cima, não é? Feito a, a... Pena de nanquim, né?
E... Embaixo então né, “Associação Cultural
Gramado – Casa da Juventude”, não é? “Quem
quiser ajudar”, não é? Então tinha, tinha vários,
vários valores ali né? Nem sei mais que moeda
que tinha naquela época. Acho que era cruzeiros
105

As origens de tal entidade remontam ao fim do século XIX, embora a
nomenclatura VDA tenha sido instituída apenas em 1908. Como todas as
instituições alemãs, durante o III Reich foi apropriada pelos nazistas, servindo
como veículo de propaganda do nacional-socialismo para os alemães residentes
no exterior. Após a Segunda Guerra Mundial foi reorganizada e, a partir de
1998, passou a ser denominada Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im
Ausland (“Sociedade para o relacionamento cultural alemão no exterior”). Para
detalhes sobre história da VDA, ver a página da entidade: <http://www.vdakultur.de/de/ueber_uns/ueber-uns.php>. Acesso em: 12 Fev. 2017.
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ou coisa assim, não é? Então era dez, e cem e mil
né. E cada um então podia, podia se, se inscrever
ali e ganhava então como lembrança um cartão
desses né. A campanha foi [com ênfase] muito
bem recebida. Lógico, alguém tinha que se
dedicar a isso, não é? Então meu pai, ao lado de,
da sua profissão como professor em São
Leopoldo, nas férias então em janeiro e fevereiro
e julho, se sentava no ônibus e ia visitar os centros
culturais para, para conseguir dinheiro né. E daí
mais ou menos a metade daquilo que se precisou
para construir a Casa conseguimos angariar aqui.
Foram milhões naquela época né. [Risos]. Foi
muito dinheiro. E a outra metade, duzentos e
cinquenta mil marcos alemães foram doados pela
Alemanha. Uma entidade cultural da Alemanha,
não é? É... Chamada Verein für Deutschtum im
Ausland, não é? Associação é... Encarregada dos
interesses alemães no exterior, não é? Eles
também fizeram uma grande campanha entre os
associados, eles. E conseguiram duzentos e
cinquenta mil marcos, não é? Isso foi, foi muito
dinheiro. E então, pai começou a construir né [...].

A pedra fundamental da Casa da Juventude foi lançada em
Gramado em 25 de maio de 1963, com a presença de autoridades e
políticos – representantes do governador, prefeito, vereadores,
presidentes de Centros 25 de Julho, entre outros106. Nos dois anos
seguintes, passou-se à construção do prédio da entidade, que foi
oficialmente fundada como “Associação Cultural Gramado” em 1965 e
inaugurada em 9 de janeiro de 1966, novamente com a presença de
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O conjunto de fotografias sobre a história institucional da ACG, localizado
logo à entrada da instituição, destaca uma foto do dia de lançamento da pedra
fundamental da entidade, com a presença de Carlos Oscar Kortz (comerciante
de Porto Alegre, um dos fundadores da Federação 25 de Julho e seu presidente
no ano de 1963, quando a entidade obteve a doação do terreno para a construção
da sua sede), Arno Michaelsen (prefeito de Gramado entre 1960 e 1963), Pastor
Wulfhorst (da Igreja Luterana), Walter Bertolucci (deputado estadual entre 1963
e 1967 e prefeito de Gramado entre 1955 e 1959), Theo Kleine e Adair de
Castilhos.

114
autoridades107. Apesar do terreno para a construção da Casa da
Juventude ter sido transferido à Federação 25 de Julho, em face da
limitação de recursos e da impossibilidade da Federação manter tal
entidade, foi criada uma entidade mantenedora própria para a Casa da
Juventude: assim, surge a Associação Cultural Gramado, como entidade
jurídica. Além disso, como o terreno foi cedido pela administração
municipal de Gramado, era necessário que a entidade mantenedora
tivesse uma estrutura e uma nomenclatura diretamente vinculadas ao
município, visto que a prefeitura não cederia terreno a uma entidade que
não pertencesse à cidade. De acordo com o atual diretor da entidade,
Dieter Kleine108, a Associação Cultural Gramado funciona como o
“espírito” da instituição – entidade jurídica –, enquanto a Casa da
Juventude opera propriamente como o “corpo” – instalações físicas e
departamentos que promovem atividades culturais.
A princípio, a Associação Cultural Gramado era controlada e
apoiada pela Federação dos Centros Culturais 25 de Julho; o primeiro
diretor da ACG entre os anos de 1965 e 1969 foi, justamente, Theo
Kleine, o secretário-geral da Federação. Paulatinamente, a ACG foi se
autonomizando em relação à Federação e, décadas mais tarde, passou a
assumir algumas das funções da Federação, como a estruturação e a
federalização em âmbito nacional de agremiações de cultura alemã –
como os grupos folclóricos –, além da produção de subsídios e material
de referência para a prática da cultura alemã. Isto foi possível pelas
possibilidades que a entidade detinha, como a competência na esfera de
promoção de cursos e espaço físico para realização de atividades
culturais, além do próprio enfraquecimento da Federação, que deixou
um espaço vacante na esfera da cultura alemã no Brasil, deixando de
atuar na promoção da intercomunicação entre os Centros Culturais 25 de
Julho e na produção de materiais culturais que dessem subsídios às
práticas desenvolvidas nesses centros. Não obstante, a ACG e a
Federação 25 de Julho estão intimamente ligadas e imbricadas. Quando
se viaja a Gramado em direção à ACG, por exemplo, as placas de
trânsito do município irão sinalizar a Casa da Juventude como “Instituto
107

O lugar de memória da instituição, localizado no vão de acesso do prédio e
composto por fotografias históricas, destaca para a ocasião de inauguração uma
foto de Antonieta Barone, Secretária da Educação do Estado do Rio Grande do
Sul, que representou o governador Ildo Meneghetti na inauguração da Casa da
Juventude.
108
KLEINE, Dieter. Entrevista concedida a Lucas Voigt em 06/05/2016,
Gramado – RS.
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25 de Julho”109. Pode-se afirmar que está implícita na concepção de
alguns dos fundadores da ACG que a entidade se constituiria como um
“Centro Cultural 25 de Julho”, localizado na cidade de Gramado e
destinado à formação de lideranças para os demais centros culturais,
embora tal nomenclatura – por algum motivo – nunca tenha sido
empregada.
Estiveram à frente da direção da Associação Cultural Gramado:
de 1965 a 1969, Theo Kleine e sua esposa Marie-Agnes Kleine; em
1970, o casal de alemães Mersch (ele professor de “germanística” e ela
professora de educação física) e o casal de teuto-brasileiros Beno e
Eredi Heumann (sobre o qual falarei bastante, a seguir); de 1971 a 2000,
o filho de Theo, Gerhard Kleine, e sua esposa Ruth Kleine; de 2000 até
os dias atuais o filho de Gerhard, Dieter Kleine, que fora auxiliado na
direção da Casa durante alguns anos por sua esposa, a historiadora
Denise Kleine.
No fim da década de 1960, Theo Kleine manifestou seu anseio
em deixar a administração da entidade. Theo Kleine desejava regressar à
cidade de São Leopoldo, onde possuía residência, além de retomar seu
trabalho como professor no Instituto Pré-Teológico. Sobre esse ponto, o
Sr. Gerhard nos relata:
Gerhard Kleine (K): E Theo Kleine então se
dispôs a, a dirigir a Casa durante os primeiros dois
anos. Ele disse: “Dois anos eu faço, até lá vocês
têm que achar alguém que que assuma de, né,
verdade”. [...] E desses dois foram... Ficaram
quatro né. E depois dos quatro anos a minha mãe
entrou em greve né.
Dieter Kleine: [Risos].
K: “Não, eu vou de volta pra São Leopoldo”. Eles
mesmo tinham construído uma casa nova lá. [...] E
praticamente não chegaram a morar lá dentro.
Então eles, “eu vou pra São Leopoldo se tu
quiseres ficar aqui fica”, né?. “Mas eu não vou
mais ficar”. Daí então ele resolveu, né, voltar pra
São Leopoldo. Ele era professor da, da Instituto
109

Isso se explica, em parte, pelo fato da ACG manter nas imediações da Casa
da Juventude um núcleo de educação infantil – bastante conhecido no município
– denominado Escola de Educação Infantil 25 de Julho. Tratarei dessa escola
adiante. Como me foi relatado por agentes ligados à ACG, nos dias atuais a
entidade é mais conhecida externamente, do que no próprio contexto interno do
município de Gramado.
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Pré-Teológico. Ele tinha a vaga dele lá garantida.
E voltou então.

Nessa ocasião, em 1970, por um curto período de tempo –
aproximadamente dez meses – verificou-se o único período em que a
entidade não esteve sob a direção da família Kleine. Segundo o relato do
Sr. Gerhard, em função da má administração de recursos, no ano de
1970 a ACG experimentava risco de falência. Em virtude disso, seu pai
Theo Kleine pressionou-o para assumir a direção da instituição. À época
em que recebeu o convite de seu pai, Gerhard residia com sua esposa em
Marechal Cândido Rondon (PR), atuando junto ao professor catequista
de um internato evangélico da cidade. Segundo Gerhard, Theo Kleine
disse-lhe na ocasião: “Olha, ou vocês vêm agora para assumir a Casa
ou nós vamos ter que fechar. Não tá dando mais”. Desse modo, Gerhard
e Ruth assumem a direção da ACG em 1971; desde essa data, a
genealogia dos Kleine administra a Casa da Juventude. Em 2000, Dieter
Kleine, neto de Theo Kleine, é escolhido na assembleia geral da
entidade para a direção da ACG.
É extremamente significativo que a ACG tenha sido, via de regra,
dirigida por casais. O nome “Casa da Juventude” não é gratuito; está
implícita na concepção da entidade a ideia latente de uma instituição
familiar, uma estrutura doméstica, dirigida por um marido e uma
mulher, que educariam jovens visando oferecer formação na esfera da
cultura. Muitos dos casais diretores da ACG chegaram de fato a residir
com suas famílias nas dependências da entidade. Assim, pode-se
argumentar que as fronteiras entre a “família” e a “instituição” não são
claramente perceptíveis no que tange à Casa da Juventude. Ademais, as
fronteiras entre público e privado são igualmente pouco perceptíveis em
tal entidade, que carrega traços caracteristicamente patrimonialistas. Isto
se explicita, notadamente, na estratégia bem-sucedida de reprodução
sucessorial familiar na administração da entidade: a Casa da Juventude
foi administrada, em quase toda a sua história, pela família Kleine;
inicialmente por Theo Kleine e, em seguida, por duas gerações de seus
descendentes110.
2. Mostra-se bastante profícuo executarmos uma incursão etnográfica na
Casa da Juventude, descrevendo o espaço físico e as instalações que
110

Adiante, voltarei a problematizar o espaço do folclore “alemão” no Brasil
sob a chave da “família”, em especial no tocante à divisão sexual do trabalho
em tal espaço.
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compõem a sede da entidade111. Nesse sentido, proponho a seguir um
tour na sede da instituição. A partir do célebre trabalho de Norbert Elias,
A sociedade de corte112, ficou constatado que as estruturas de habitação
e ocupação espacial estão diretamente relacionadas às estruturas sociais.
Desse modo, analisar a expressão de uma unidade social no espaço nos
fornece excelentes indícios para a apreensão das estruturas sociais e
mentais que geram as práticas em determinada figuração, e nos auxilia a
compreender o sentido das práticas sociais executadas em uma estrutura
de habitação específica por um conjunto determinado de agentes.
De acordo com Elias (2001), na sociedade de corte, estruturada
segundo preceitos de prestígio, honra e posição social, as estruturas
arquitetônicas eram expressões da posição de uma “casa” – isto é, de
uma “linhagem”113 – na estrutura de prestígio e poder da nobreza
francesa, o que implica uma relação direta entre habitação e hierarquia
social. Dito de outro modo, a habitação de um nobre era uma
representação do nível hierárquico desse indivíduo ou da sua “casa” na
estrutura de poder da sociedade de corte. Segundo Elias (2001), a
diferenciação social e a hierarquia eram constitutivas das habitações da
nobreza, bem como de toda a vida social da corte.
No contexto analisado por Elias (2001), a corte – enquanto
conjunto de nobres que residem com o rei – é concebida como uma
extensão da casa e dos assuntos domésticos do rei da França. Assim, a
corte descende de um modelo de dominação patriarcal, isto é, da
autoridade de um senhor da casa nos assuntos de um agrupamento
doméstico. Como argumenta Elias (2001), a autoridade do rei na corte
tem um correlato no caráter patrimonial do Estado na corte. Desse
modo, a análise das estruturas de habitação – isto é, da casa do rei e dos
nobres – ganha relevância, por se mostrarem uma expressão da estrutura
da sociedade de corte como um todo.
Em sua discussão, Elias (2001) pôde constatar por meio da
análise das habitações dos nobres na sociedade de corte um conjunto de
111

Em maio de 2016, me hospedei por dois dias na Casa da Juventude, o que
permitiu que eu conhecesse a entidade em profundidade, possibilitando a
elaboração da etnografia apresentada a seguir. Nessa ocasião, realizei também
as entrevistas com Gerhard Kleine e Dieter Kleine.
112
Ver, especialmente, o terceiro capítulo da obra, “Estruturas de habitação
como indicadores de estruturas sociais” (ELIAS, 2001, p.66-84).
113
Enquanto o termo “casa” marca a dinâmica da relação entre marido e mulher
na sociedade de corte, o termo correlato “família” só adquire sentido no
contexto das sociedades burguesas.
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fatores extremamente relevantes para a reflexão sociológica acerca do
seu objeto: a relação entre a estrutura de habitação da residência real
(Palácio de Versalhes) e a estrutura de habitação dos nobres, que
ocupam uma posição hierárquica inferior – isto é, a casa de um nobre é
uma réplica da estrutura do palácio real, em proporções e dimensões
reduzidas; a relação de tais habitações urbanas com as habitações
campestres da nobreza; a relação entre marido e mulher expressa na
distribuição espacial dos quatros – o matrimônio aristocrático não tinha
como finalidade uma “vida familiar” e “íntima”, como nas sociedades
burguesas; as relações com os criados – e a distinção hierárquica entre
posições sociais – por meio da estrutura dos quartos e sua distribuição
na habitação; entre outros.
Embora Elias (2001) não procure reduzir as figurações – isto é, as
unidades de indivíduos relacionados entre si e interdependentes uns dos
outros – a unidades de habitação ou moradia, ou seja, não procure
reduzir as relações sociais meramente a categorias espaciais, o autor é
categórico ao afirmar que:
[...] a todo modo de agrupamentos humano
corresponde uma determinada configuração do
espaço onde aqueles indivíduos de fato estão ou
podem estar reunidos, todos juntos ou divididos
em unidades menores. Assim, a expressão de uma
unidade social no espaço, o tipo de sua
configuração espacial é uma representação
tangível e – literalmente – visível de suas
particularidades. (ELIAS, 2001, p.67, grifo do
autor).

Feita essa reflexão preliminar sobre os fundamentos sociológicos
da análise das estruturas de habitação, principiemos nosso tour à sede da
Casa da Juventude. O emprego da palavra tour não é gratuito. A Casa da
Juventude está situada em uma área nobre de Gramado, junto ao Lago
Negro, um dos principais destinos turísticos da cidade. Como ainda será
explicitado, uma das principais formas de financiamento da entidade é a
oferta de serviços de hotelaria e hospedagem. Ademais, Gramado é uma
cidade caracterizada pelo turismo, tendo investido largamente nessa
atividade econômica. Em Gramado, a estrutura econômica, a arquitetura,
os locais públicos e a organização espacial se orientam em função da
exploração desse tipo de atividade comercial, o que se explicita pela
presença de vários estabelecimentos de hotelaria, restaurantes, lojas de
souvenires, lojas de roupas, fábricas de doces e chocolates, etc..
A Casa da Juventude é uma ampla e antiga edificação de dois
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andares, construída há cerca de meio século. Ao subirmos as escadas
que levam à porta de entrada do prédio, adentramos uma pequena
antessala decorada com fotografias históricas. As fotografias
compreendem personagens icônicos da instituição, com destaque a Theo
Kleine e sua esposa Marie-Agnes114 – fundadores e primeiro casaldiretor da entidade –, bem como agentes destacados envolvidos na
fundação da Associação Cultural Gramado, notadamente políticos e
autoridades públicas; eventos históricos marcantes, como a inauguração
e o lançamento da pedra fundamental da entidade; além de fotos
históricas da sede da Casa da Juventude através do tempo. Essa
antessala opera propriamente como um lugar de memória115 da
instituição.
Ao atravessarmos a antessala na entrada da Casa da Juventude,
chegamos a uma portaria, que opera como uma recepção aos visitantes e
hóspedes. A recepção está localizada precisamente no centro de um
corredor que corta horizontalmente todo o primeiro andar do prédio.
Esse corredor central divide o primeiro andar em duas partes (frações)
de tamanho equivalente. A recepção possui uma localização estratégica
e desempenha uma função crucial na entidade, especialmente se
considerarmos que um dos principais serviços ofertados pela instituição
é a hotelaria.
A recepção está localizada na segunda fração do primeiro andar,
transpassando o corredor. À esquerda da entrada – e, portanto, à direita
da recepção – encontram-se na primeira fração do prédio duas portas
que nos levam, primeiramente, à biblioteca – que será alvo de uma
descrição etnográfica detalhada mais à frente – e, depois, à sala do
departamento de danças. Esse departamento possui proporções
pequenas, sendo equipado com computador, vários equipamentos de
reprodução sonora e audiovisual, material de registro audiovisual (CDs,
DVS, fitas VHS e K7s) e livros. Do lado oposto a essas salas,
atravessando o corredor, temos na segunda fração do prédio dois
banheiros (masculino e feminino) e mais uma porta, que dá acesso a um
“apartamento” destinado à hospedagem. O fim do corredor desemboca
114

Tais fotografias retratam, via de regra, um conjunto amplo de pessoas em
acontecimentos públicos. Temos apenas duas fotografias de perfil, de caráter
mais privado e particular, que retratam apenas um indivíduo: uma para Theo
Kleine, uma para Marie-Agnes Kleine.
115
Sobre a noção de “lugar de memória”, ver Nora (1993). Para um emprego
prévio dessa noção em pesquisa sociológica, ver meu trabalho Voigt (2017,
especialmente p.43-45).
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em uma porta que dá acesso a outro apartamento, de dimensões amplas,
onde no passado residiam os diretores da Casa da Juventude e,
atualmente, também se destina à hospedagem externa.
Na extremidade direita do prédio, entre o antigo apartamento de
residência dos diretores da Casa e o departamento de danças, temos
acesso a uma escada. Quando se sobe essa escada, tem-se acesso, à
direita, aos alojamentos da ala masculina, no segundo andar. À
esquerda, em um nível um pouco abaixo da ala masculina, a escada dá
acesso ao auditório (conhecido como Tanzsaal, isto é, o “salão de
danças”), utilizado como espaço para palestras e eventos e, mais
importante, para os cursos de dança. O auditório é um espaço amplo,
que comporta 60 folcloristas dançando. O Tanzsaal fica no segundo
andar de uma edificação construída e anexada posteriormente à estrutura
da Casa da Juventude, situando-se em cima do apartamento de
residência do casal diretor da Casa (que está localizado no primeiro
andar dessa edificação acoplada). Esse apartamento de residência dos
diretores da ACG está localizado, significativamente, no local de fluxo
de entrada e saída da ala masculina; desse modo, pode-se aferir que sua
localização possuía uma função de controle.
À direita da entrada do prédio – e, portanto, à esquerda da
recepção – o corredor nos leva, na primeira fração do prédio,
primeiramente a uma sala de proporções pequenas utilizada para
serviços financeiros (tesouraria) e serviços de impressão. Ao lado dessa
sala, há uma “sala de apoio” com dimensões semelhantes às da
biblioteca, onde ocorrem aulas de alemão e atividades gerais. Ao lado da
sala de apoio, próximo ao fim do corredor, temos um terceiro quarto,
que funciona como depósito de materiais de expediente e rouparia
(toalhas e roupa de cama). Do lado oposto a esses quartos, na segunda
fração do prédio após transpassarmos o corredor, está localizada –
imediatamente ao lado da recepção – uma sala de estar equipada com
televisão e poltronas. Essa sala dá acesso a outro apartamento de
hospedagem, à esquerda da recepção. No fim do corredor, na
extremidade esquerda do prédio, chegamos ao refeitório.
O refeitório é um ambiente de proporções amplas, com cerca de
uma dezena de mesas para uso coletivo. Para hospedagem, o refeitório
oferece café da manhã; durante os cursos, oferece aos internos três
refeições diárias. Nos fundos do refeitório, à direita, há uma sala
destinada às anotações e administração da cozinha– controle de listas de
compra de alimentos, cardápios, etc.. À esquerda, próximo à entrada do
refeitório e ao lado de uma lareira, se localiza uma porta que dá acesso à
sala das louças, à despensa (equipada com câmaras frias) e à cozinha. À
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direita da entrada da cozinha e imediatamente junto à entrada do
refeitório, há ainda uma porta que dá acesso à lavanderia, por meio de
uma escada nos leva até o porão. Nesse local fica também a caldeira,
alimentada à base de lenha e integrada a um sistema de calefação –
aparato indispensável, especialmente no inverno, em função do frio
intenso da Serra Gaúcha.
As paredes do corredor que leva ao refeitório são ornamentadas
com quadros que reproduzem documentos que marcaram a história e a
trajetória da Casa da Juventude, tais como: a primeira ata da entidade,
estatutos de regulamentação, a planta do prédio, decretos municipais
(que estabeleceram a cessão do terreno para a Federação 25 de Julho ou
que declararam a Casa da Juventude como entidade de utilidade
pública), divulgação da Casa da Juventude na imprensa (com destaque
ao jornal da Federação 25 de Julho, o Mitteilungsblatt), entre outros.
Ao fim de cada um dos extremos do primeiro andar do prédio,
temos escadas que levam ao segundo andar, onde estão localizados os
alojamentos. Na escada junto ao refeitório, na extremidade esquerda do
prédio, temos acesso à ala feminina dos alojamentos, cujo primeiro
espaço é uma antecâmara de uso comum com poltronas, sofás, televisão
e banheiros de uso coletivo e, adiante, sete quartos equipados com
camas e beliches e que servem de dormitórios compartilhados. São
quartos amplos, de tamanho variável, que hospedam de quatro a oito
pessoas cada um. Na extremidade direita do prédio, como foi dito, a
escada dá acesso à ala masculina, que não possui uma sala de estar de
uso comum, consistindo-se apenas de um corredor com acesso aos
quartos; no meio dos quartos está situado o banheiro coletivo. Em cada
uma das alas, um dos quartos possui banheiro – normalmente destinado
ao professor convidado responsável pelos cursos. Os demais quartos são
atendidos por um banheiro de uso comum. No total, a Casa da
Juventude tem hospedagem para cerca de cem pessoas.
De modo geral, podemos descrever a Casa da Juventude como
um ambiente extremamente organizado e caracterizado por uma limpeza
impecável. Trabalham diretamente na instituição, garantindo seu
funcionamento e operação, um conjunto de funcionários: o diretor da
entidade e do departamento de danças, dois funcionários para a recepção
– atuando no agendamento de hospedagem e recepção de visitantes –,
uma funcionária encarregada da cozinha, limpeza, manutenção dos
alojamentos e serviços em geral, uma funcionária responsável pelo setor
financeiro, um jardineiro, além de funcionárias terceirizadas que atuam
como faxineiras e auxiliam nos serviços da cozinha.
A descrição da estrutura espacial e dos usos sociais do espaço da
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Casa da Juventude nos permite esboçar um conjunto de constatações
extremamente relevantes, do ponto de vista sociológico. Em primeiro
lugar, podemos constatar a importância da memória institucional da
entidade acerca dos principais acontecimentos e personagens envolvidos
em sua história, o que se explicita no fato da antessala de entrada do
prédio se constituir propriamente em um lugar de memória, e no fato de
que existem mementos e documentos históricos expostos e distribuídos
pelas paredes do corredor central da entidade.
Em segundo lugar, podemos constatar a importância do serviço
de hospedagem externa, possibilitada pela estrutura da Casa da
Juventude. O uso da Casa da Juventude como um “hotel” é uma
atividade crucial para o financiamento da entidade. Segundo o diretor da
Casa da Juventude, o serviço de hospedagem é a principal forma de
manutenção e financiamento da Casa. Nesse contexto, podemos apontar
também uma imbricação entre as formas de financiamento da Casa da
Juventude – isto é, a hospedagem – e a dinâmica e o contexto em que a
entidade está inserida, a saber, as atividades turísticas características da
cidade de Gramado. Além da admissão de hóspedes “avulsos”, a Casa
da Juventude realiza também a sessão de espaço para eventos e
seminários externos à instituição, que utilizam simultaneamente o
serviço de hospedagem e as instalações do prédio (especialmente o
auditório). Além do serviço de hospedagem externo, verifica-se ainda
outra atividade de financiamento de características similares: a Casa da
Juventude alugou um espaço na parte frontal da entidade – abaixo do
refeitório, onde se localizava uma garagem – para uma empresa de
fotografia que oferece serviço destinado a turistas, produzindo
fotografias temáticas com base em personagens de filmes de animação
americanos. Esse conjunto de atividades, estranho aos propósitos da
entidade, demonstra as limitações de financiamento e sustentação da
principal entidade do espaço do folclore “alemão” no Brasil – que,
portanto, verifica uma impossibilidade de se autofinanciar apenas por
meio do trabalho cultural. Com base nesses indícios, por extensão,
podemos entrever as limitações de recursos no espaço do folclore como
um todo.
Em terceiro lugar, é central retermos que a estrutura da Casa da
Juventude foi concebida com uma separação estrita entre as alas
masculina e feminina. Tais alojamentos se situam em lados opostos e
não integrados do segundo andar do prédio. Deve-se levar em conta que
a Casa da Juventude foi fundada nos anos de 1960, e os principais
quadros dirigentes da instituição possuíam vinculação com a Igreja
Luterana. Além disso, a Casa da Juventude foi concebida como uma
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entidade promotora de cursos para a juventude, especialmente os cursos
de Jugendleiter, que possuíam uma estrutura bastante semelhante às
atividades executadas por grupos de jovens da igreja. Esses jovens – de
ambos os sexos – ficavam hospedados por meses na Casa da Juventude,
longe da família e da supervisão dos pais. Nesse sentido, levando em
conta a concepção de moralidade subjacente ao contexto social,
histórico e religioso pertinente, pode-se afirmar que a separação estrita
entre as alas masculina e feminina explicita a preocupação com
interações indecorosas entre os jovens. A Casa da Juventude, assim,
possui a estrutura de um internato, com dois alojamentos situados em
extremos opostos que só são acessíveis por meio da passagem por um
extenso corredor, no primeiro andar, dividido ao meio por um posto de
vigilância – a recepção.
Como ficará explícito no decorrer desse trabalho, percebe-se uma
relação intrínseca entre a Casa da Juventude e a Igreja Luterana,
especialmente nos seus primeiros anos de funcionamento. As marcas
dessa relação podem ser percebidas na constituição da estrutura espacial
da Casa, nos agentes envolvidos na sua fundação e nos quadros
dirigentes da instituição (diretores, instrutores) que possuíam vinculação
com tal confissão religiosa, no sentido das atividades de formação que
foram ali desenvolvidas, bem como no contexto de recrutamento de
quadros para a realização dos cursos promovidos pela entidade.
Por fim, podemos apresentar uma quarta constatação,
possivelmente a mais relevante para a nossa discussão. A análise da
estrutura espacial nos permite constatar que a Casa da Juventude é,
propriamente, uma “casa”, isto é, uma estrutura de habitação, possuindo
alojamentos, refeitório e lavanderia. A Casa da Juventude foi projetada
como uma unidade doméstica, concebida a partir de um modelo
familiar. A entidade seria dirigida por um casal-diretor – um marido e
uma mulher – que administrariam um ambiente destinado a receber
jovens de diversas localidades – um “albergue para a juventude” –,
visando à realização de cursos de formação e à promoção de atividades
culturais relativas à cultura alemã. Em suma, está na base do projeto da
Casa da Juventude uma estrutura de habitação e uma concepção
específica da ideia de “família”, relacionadas e direcionadas à educação
e à formação cultural da juventude.
3. A problematização acerca da estrutura física e espacial da principal
instituição do espaço do folclore, a Casa da Juventude – que pode ser
considerada, metaforicamente, como a unidade e estrutura doméstica
exemplar do espaço do folclore – e sua relação com as estruturas sociais
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que estão na base das práticas gestadas nesse espaço, nos possibilita
adentrar e aprofundar a discussão de outra variável correlata e essencial,
a “família”. Pode-se afirmar que a inserção e a atuação no espaço do
folclore se fundam na reprodução de um modelo de organização
familiar, com uma divisão sexual do trabalho definida e uma concepção
específica da noção de “família”. Avancemos algumas páginas na
discussão a respeito do espaço do folclore sob a égide de uma sociologia
da família.
Para tanto, é profícuo apresentarmos algumas das constatações do
primoroso trabalho de Sérgio Miceli, Poder, Sexo e Letras na República
Velha (MICELI, 1977), que nos fornece elementos para levarmos
adiante nossa reflexão. Nessa obra, Miceli (1977) executa uma análise
da formação do campo literário brasileiro durante a República Velha,
apresentando excelentes considerações a respeito de fenômenos como a
dominação social e a divisão sexual do trabalho social vigente nessa
esfera. À nossa discussão, como veremos a seguir, o trabalho de Miceli
(1977) oferece indícios para uma reflexão no tocante à relação entre
fatores tais como princípios de dominação social, estrutura de habitação
e ocupação social, divisão sexual do trabalho, família e a prática do
folclore.
Miceli (1977) desenvolve uma análise embasada na tese
bourdieusiana de campo do poder, que sugere que o capital cultural é
um princípio de dominação relativamente dominado em relação ao
capital econômico116. A obra de Miceli (1977) executa uma análise do
campo intelectual brasileiro no período que compreende os anos de
1889 a 1930, com foco em um conjunto de escritores definidos como
“pré-modernistas”, tais como Humberto de Campos, Manual Bandeira e
Lima Barreto, entre outros. De acordo com o autor, trata-se de agentes
que verificaram uma dilapidação da posição social ocupada pela família
– em função de fatores como a morte do pai e a falência material – e que
possuíam estigmas corporais, o que representava um impedimento ao
116

Bourdieu (1996b), por meio da sua noção de campo do poder – espécie de
metacampo constituído por relações de força entre diferentes tipos de capital
(em especial o econômico e o cultural), onde os agentes em posição dominante
lutam para estabelecer o princípio dominante de dominação –, estabelece uma
hierarquia entre os campos e os capitais, visto que há dominância de um
princípio de dominação de um dos campos sociais, ou ao menos de um tipo de
capital. Para Bourdieu, no campo do poder, o capital cultural possui uma
posição relativamente dominada em relação ao capital econômico. (Ver:
Bourdieu, 1996b, p.48-52).
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acesso de carreiras orientadas às posições dominantes no espaço social.
Desse modo, esse conjunto de agentes – definidos pelo autor como
“anatolianos”, devido à influência da literatura de Anatole France nessa
geração de escritores –, experienciava a impossibilidade de reprodução
da posição social do pai.
Ao analisar a origem social desses agentes, Miceli (1977)
constata que se tratava de membros de famílias oligárquicas em declínio
– “os parentes pobres” da elite –, possuindo um capital material
dilapidado – especialmente em função da morte do pai –, que
mantinham relações com as elites por compadrio ou parentesco – ou
seja, dispunham apenas de capital social –, e que possuíam estigmas em
sua hexis corporal – tais como a gagueira ou a tuberculose. Esse
conjunto de fatores sociais os impediam de incorporar disposições
socialmente definidas como masculinas – força, virilidade, poder117 – e,
consequentemente, ocupar carreiras dominantes no espaço social – na
política e na economia. Em função da dilapidação social do seu
patrimônio e dos estigmas que possuíam, tais agentes orientam sua
trajetória segundo uma estratégia de reconversão, que tem por fim o
direcionamento à carreira intelectual. Essa reconversão é possibilitada
por fatores tais como o capital social que dispunha a família e o trabalho
feminino das mães – notadamente a atuação na costura, que permitia
acesso às famílias dominantes da oligarquia.
De acordo com Miceli (1977), num estado incipiente de um
campo especializado de produção de bens simbólicos – como é o campo
literário brasileiro na República Velha –, o trabalho “simbólico” recai
sobre mulheres e homens que se identifiquem com elas, que irão ocupar
as principais posições nesse novo mercado. Nesse sentido, tendo em
mente a hierarquia das profissões e os princípios sociais de dominação
em vigência, o autor estabelece a constatação de que carreiras
simbólicas – como a religião e a cultura, dominadas no campo do poder,
que dependem da “sensibilidade” e se distanciam de disposições
masculinas como a “força” e a “virilidade” – são socialmente definidas
como femininas. Nas palavras de Miceli (1977):
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Deve-se salientar que Miceli (1977) constata a definição social – isto é, a
definição produzida socialmente, e não sociologicamente – de valores atribuídos
à masculinidade (como o poder e a força) e valores atribuídos à feminilidade
(como a sensibilidade).
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A carreira literária [podemos estender o
argumento para a carreira na “esfera da cultura”],
socialmente definida como feminina, ocupa no
espectro das carreiras dirigentes (do proprietário
ao homem político) uma posição dominada,
posição intermediária entre a carreira militar (a
mais próxima do pólo masculino dominante,
embora ocupando uma posição inferior no campo
do poder) e a carreira eclesiástica que constitui o
exemplo-limite da mais feminina das carreiras
masculinas na medida em que se define
negativamente, ao nível dos agentes, pela ausência
de propriedades que caracterizam as profissões
viris (poder econômico, poder sexual, etc.).
(MICELI, 1977, p.25-6).

Voltemo-nos agora ao que constitui propriamente nosso interesse,
o espaço do folclore. Como foi argumentado, verifica-se no espaço do
folclore uma atuação central de agentes vinculados à Igreja Luterana. Os
principais agentes envolvidos na fundação e administração da principal
entidade do espaço do folclore, a Casa da Juventude, possuíam ligação
com a esfera religiosa. Ademais, os quadros que terão atuação na
promoção e coordenação da prática do folclore “alemão” – uma das
manifestações que integra a “cultura alemã” – foram recrutados no
contexto religioso. Se, seguindo a formulação de Miceli (1977), as
carreiras no universo simbólico e da cultura podem ser socialmente
consideradas como “femininas”, em nada surpreende que quadros com
atuação ligada à formação educacional no contexto da Igreja Luterana –
carreiras na esfera religiosa, igualmente definidas socialmente como
“femininas” e dominadas no campo do poder – sejam os responsáveis
pela fundação de instituições e pela promoção do folclore “alemão” no
Brasil. Embora seja possível constatar a atuação essencial de políticos e
industriais para a fundação, financiamento e viabilização das entidades
promotoras do folclore, não foram esses agentes – que detêm profissões
dominantes no mundo social – os responsáveis pela condução e direção
cotidiana dessas atividades na esfera da cultura.
O espaço do folclore “alemão” no Brasil, assim, pode ser
identificado como um espaço propriamente feminino, se considerarmos
que se destina ao trabalho cultural e simbólico – notadamente a dança,
prática cultural socialmente definida como feminina –, segundo os
princípios dominantes de visão e divisão do mundo social. Além disso, a
principal instituição do espaço, a Casa da Juventude, foi concebida
como uma unidade doméstica destinada à educação de jovens de origem
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germânica – isto é, dos “filhos” de famílias teuto-brasileiras. Ademais,
como veremos, um dos componentes centrais para a sustentação e a
garantia da autenticidade do folclore é a utilização de indumentárias
historicamente embasadas, o que depende de um trabalho cuidadoso de
confecção e costura. Tais atividades de trabalho e esferas de atuação –
isto é, a educação dos jovens e a costura – são marcadamente femininas,
segundo os princípios sociais dominantes de divisão sexual do trabalho,
vigentes especialmente no período inicial de constituição do espaço do
folclore, que remonta à década de 1960. Nesse sentido, o folclore
enquanto prática cultural e, portanto, prática dominada no mundo social,
adquire conotação fortemente feminina.
Na mesma linha de argumentação, podemos indicar também que
alguns grupos de dança folclórica foram fundados e coordenados por
mulheres – nas décadas de 1980 e 1990 que, como veremos, é o período
mais expressivo de fundação desses grupos –, muitas delas esposas de
próceres – na esfera da economia e da política – das localidades de
atuação dos grupos. Os grupos folclóricos, de escopo municipal, são
fundados como espaços de sociabilidade para elites em âmbito local –
notadamente a modalidade de grupos destinada a “casais”. Outro
conjunto de grupos, na modalidade ou categoria “juvenil”, é concebido
como um trabalho cultural ou ocupacional – em alguma medida
“filantrópico” – destinado à juventude, coordenado igualmente por
mulheres pertencentes a famílias de elite de âmbito local. Desse modo,
em alguma medida, os grupos folclóricos se constituíam como uma
forma de ocupação e atuação social para mulheres de famílias de elite. A
presença feminina na condução desse tipo de atividade se explicita pela
divisão sexual do trabalho social: enquanto os homens, via de regra,
estavam incumbidos das posições e ocupações nas esferas da política e
dos negócios, cabia às mulheres a condução das atividades culturais,
muitas vezes relacionadas ao trabalho nas igrejas.
Entretanto, embora o espaço do folclore possa ser socialmente
definido como um espaço simbólico e feminino, é extremamente
significativo o fato dos espaços de tomada de decisão e de
responsabilidade nas principais entidades do espaço – espaços ligados
ao “poder” e socialmente definidos como masculinos – terem sido, via
de regra, ocupados por homens. As posições de direção e administração
das principais entidades – a Casa da Juventude é um exemplo
emblemático dessa constatação – são ocupadas por homens. Nesse
sentido, podemos sugerir a existência de uma divisão sexual do trabalho
bem definida no espaço do folclore, com tarefas claramente
concernentes ao universo feminino, e outras marcadamente masculinas.
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Nesse contexto, deve-se compreender a centralidade da chave
“família” no espaço do folclore. Podemos verificar uma imbricação
entre dinâmica familiar e constituição do espaço público por meio da
atuação no folclore. Dito de outro modo, a constituição do espaço do
folclore e as tomadas de posição nesse espaço se dão, em seus
primórdios, pela constituição de entidades que seguem a estrutura e o
modelo da instituição familiar. Desse modo, a construção da imagem
pública nas instituições do folclore é a própria imagem da família. Por
conseguinte, a posição ocupada em uma instituição de folclore – como a
Casa da Juventude, tomada como instituição exemplar para a análise
desenvolvida – e, consequentemente, a posição ocupada no espaço do
folclore, é a posição ocupada na família. É através da chave da família
que se realiza a mediação entre os agentes e o espaço público, por meio
de uma homologia estrutural entre a posição no espaço do folclore e a
posição na família. Em suma, é o habitus pertinente a essas famílias o
princípio gerador das práticas – que seguem um modelo familiar – no
espaço público do folclore118.
Procuremos explicitar tais assertivas por meio de uma análise
pormenorizada da Casa da Juventude. Em grande medida, a história da
Casa da Juventude é reconstituída através da memória dos e sobre os
casais que a administraram. Nesse sentido, podemos compreender o
papel de destaque das fotografias de Theo e Marie-Agnes Kleine na
antessala da entrada da Casa da Juventude. Trata-se dos fundadores e do
primeiro casal-diretor da Casa da Juventude, os primeiros “pais” a
exercerem autoridade na entidade, concebida como uma estrutura e
unidade doméstica. Como foi argumentado, as principais instituições do
espaço do folclore são dirigidas, via de regra, por homens. No entanto,
verifica-se uma atuação crucial das suas esposas para a administração e
o funcionamento de tais entidades, e os agentes que entrevistei –
inclusive homens – reconhecem e enfatizam tal fato. Ao falar de seus
pais, Gerhard Kleine tem a preocupação de salientar que sua mãe MarieAgnes teve um trabalho importante para a promoção da cultura alemã,
atuando como “secretária” de seu pai Theo Kleine, nos trabalhos da
Federação 25 de Julho e na administração da estrutura doméstica e
118

A centralidade da variável “família” no espaço do folclore “alemão” no
Brasil também pode ser explicitada pela recorrência da expressão “nascido no
meio do folclore”, aplicada a folcloristas que possuem pais com envolvimento
prévio com a prática folclórica, bem como pela realização de matrimônios entre
folcloristas que se conheceram por meio da prática do folclore, em cursos ou
eventos folclóricos.
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habitacional da Casa da Juventude. Não obstante, é sugestivo o fato de
que nas memórias e nos textos produzidos por Gerhard, realiza-se uma
consagração da trajetória do seu pai – um “visionário” pela fundação da
Casa da Juventude, a “alma mater”119 da Federação 25 de Julho. Nesse
sentido, embora possuam um papel essencial no espaço do folclore, as
mulheres adquirem um papel de coadjuvantes quando temos em mente
que os principais postos de direção e autoridade são ocupados por
homens, bem como quando consideramos as memórias consagradas à
história das instituições e do espaço. Por esse caminho, pode-se afirmar
que a atuação familiar no espaço do folclore – tomando o modelo e a
estrutura da Casa da Juventude em sua exemplaridade – segue uma
concepção particular e específica de família “ideal” e “em ordem”,
baseada em princípios dominantes de visão e divisão do mundo social: o
chefe e detentor da autoridade é o homem; esse patriarca é secundado –
no duplo sentido, de auxiliar e de estar em segundo – pela esposa, que
contribui – auxiliando o marido, em uma atuação “privada”, quase que
“doméstica” – para a promoção do nome da família em determinado
espaço de práticas. No caso do folclore, as posições femininas
contribuem para a promoção da “cultura alemã” – e, por consequência,
do nome da família –, tendo por base uma representação da divisão
sexual do trabalho social e do lugar ocupado pela mulher na família –
esposa e mãe, com atuação em âmbito doméstico e privado.
Podemos afirmar que o espaço e a prática do folclore tem sua
gênese na atuação e no investimento de grupos familiares. Desse modo,
é por meio da atuação de grupos familiares – isto é, unidades de
parentesco – que se verifica a formação do espaço do folclore, cujas
principais posições serão ocupadas, em grande medida, por membros
dessas próprias famílias. Assim, por meio do investimento no espaço do
folclore, grupos familiares se esforçam para a afirmação e a construção
da sua imagem pública, que é a própria imagem dessas famílias
posicionadas no espaço de práticas do folclore. Dentre o conjunto
numeroso de agentes que tiveram atuação importante no espaço do
folclore, podemos ressaltar duas famílias que, por sua atuação destacada,
tiveram um papel central para a fundação e a formação do espaço –
chegando a constituir e formar, propriamente, esse espaço, se levarmos
em conta a imbricação existente entre “instituição” e “família”: a família
Kleine e a família Heumann.
A família Kleine, como vimos, possui relações – ainda que
119

A expressão latina, que significa a “mãe que alimenta” ou a “mãe que nutre”
é extremamente interessante se considerarmos que é aplicada a um patriarca.
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restritas e relativamente longínquas – com famílias das elites
econômicas, por meio de casamentos. Apesar de tais relações, a família
Kleine se caracteriza por um histórico e uma “tradição” de investimento
na esfera da cultura que remonta a várias gerações, sendo composta por
professores, escritores e religiosos. É por meio da atuação da família na
esfera da cultura que os Kleine projetam e mantêm uma posição de elite,
na esfera da intelectualidade. A família Heumann – sobre a qual falarei
em detalhes adiante –, especialmente por meio do investimento de Beno
Heumann na gênese da prática da dança folclórica e na fundação do
Departamento de Danças da Casa da Juventude, e por meio da atuação e
especialização de sua esposa, Eredi Heumann, na confecção de
indumentárias “autênticas” para os dançarinos, constituiu e definiu um
espaço social legítimo de inserção e atuação familiar no espaço do
folclore e, consequentemente, a constituição de sua imagem pública e
suas possibilidades de ascensão social.
A divisão sexual do trabalho e a atuação feminina no espaço do
folclore se explicitam notadamente na confecção das indumentárias para
os grupos de dança. A confecção de trajes, ainda que se verifique o
envolvimento masculino, é uma posição feminina no espaço e uma
atividade quase que exclusivamente realizada por mulheres. Como
veremos, no caso da maior especialista em trajes folclóricos no Brasil,
Eredi (Frau) Heumann, o trabalho de confecção de trajes – que envolve
pesquisa, além do trabalho de costura – mostrou-se a possibilidade de
inserção e atuação no espaço do folclore, visto que podia ser realizada
em espaço doméstico – concomitantemente à criação dos filhos –,
enquanto seu marido Beno Heumann realizava viagens para a formação
de grupos folclóricos e atuava integralmente no espaço institucional da
Casa da Juventude. É bastante interessante apontarmos, entretanto, que a
atividade de confecção de trajes permite rendimentos econômicos
razoáveis – a fabricação de trajes é uma das principais formas de
profissionalização e ganhos econômicos no espaço do folclore. Desse
modo, o investimento em tal atividade, caracteristicamente feminina,
contribuiu para a sustentação familiar, permitiu ganhos econômicos
relativamente significativos e representou uma possibilidade de
ascensão social.
4. Pouco tempo após a inauguração da ACG em 1966, têm início os
primeiros cursos promovidos pela entidade. Nos primeiros anos de
existência, a formação ofertada pela Casa da Juventude constituía-se de
cursos para professores de alemão, cursos de língua alemã, cursos para
professoras/monitoras de jardim de infância (“jardineiras”) e os cursos
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de Jugendleiter (“lideranças jovens”), destinados à formação de jovens
para atuação e coordenação de atividades culturais focadas e
direcionadas à juventude. Por meio de tais cursos, visava-se transmitir e
inculcar habilidades e competências culturais que pudessem contribuir
para o fomento e a disseminação de práticas ligadas à “cultura alemã”,
no contexto dos Centros Culturais 25 de Julho.
Deve-se salientar que a ACG não surge com o propósito de
oferecer formação na prática da dança folclórica. De acordo com o
artigo número três do capítulo I do estatuto da entidade, registrado em
agosto de 1965, a entidade tem por finalidade:
1.º – a instalação e manutenção de cursos
especiais de aperfeiçoamento de:
a) professores de línguas;
b) dirigentes de conjuntos corais, orquestrais
e teatrais;
c) folcloristas;
d) recreacionistas para jardim de infância;
e) instrumentistas;
f) orientadores de atividades artesanais;
2.º – a promoção de encontros, discussões e
simpósios para o estudo e a divulgação dos
assuntos relacionados com seus objetivos;
3.º – o incremento, a pesquisa, a divulgação e o
aperfeiçoamento de educação artística da
juventude;
4.º – a organização de quaisquer cursos, a critério
da Diretoria. 120

Um dos cursos mais expressivos promovidos pela entidade e,
certamente, o curso mais importante para a prática do folclore que será
gestada posteriormente, é o curso de Jugendleiter, que visava à
formação de dirigentes de grupos de jovens. Embora o curso não
possuísse conotação religiosa, sua lógica era bastante semelhante às
atividades e à estrutura de grupos de jovens de igreja, como a juventude
evangélica e a juventude católica. Tal assertiva faz bastante sentido se
considerarmos que o diretor da entidade, Theo Kleine – que também
ministrava aulas na ACG –, era vinculado a tal confissão religiosa e
120

ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRAMADO. Estatutos da Associação
Cultural Gramado. Gramado (RS), 1965. (“Devidamente registrados no
Registro Especial, na cidade de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul, sob o
número 23, R. 24, no livro n.º 1, em 23 de agosto de 1965”).
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atuava como professor na formação de jovens em um colégio luterano.
Como veremos, vários dos quadros recrutados para a realização desses
cursos possuíam atuação na esfera religiosa, com destaque à juventude
evangélica. De modo geral, os jovens eram recrutados nos Centros 25 de
Julho e por meio das redes de sociabilidade de membros destacados de
tais entidades, com destaque especial aos círculos da Igreja Luterana.
Os agentes do espaço do folclore irão se referir aos cursos de
Jugendleiter como os “cursos semestrais” promovidos pela Casa da
Juventude. De acordo com os relatos que produzi, tais cursos possuíam
duração de três meses – iniciados em janeiro, nas férias escolares e de
trabalho –, período em que os jovens ficavam hospedados na Casa da
Juventude. Para os padrões da época, eram cursos considerados
extremamente baratos. Seu currículo era composto por um gama variada
de atividades: alemão, canto, música, Laienspiel (modalidade de
teatro)121, atividades manuais e artesanais, culinária e, em modo
incipiente, dança folclórica. Tratava-se de um conjunto amplo de
atividades culturais que compunham uma concepção abrangente de
“cultura alemã”. Além de formar jovens para atuação ligada à “cultura
alemã” – visto que tais cursos tinham por objetivo formar
“profissionais” que pudessem atuar junto aos Centros 25 de Julho –, o
curso tinha por finalidade transmitir competências e subsídios que
fossem de utilidade profissional para os egressos. Dito de outro modo,
esperava-se que o capital cultural adquirido nos cursos de
aperfeiçoamento e formação da ACG pudesse ser mobilizado na esfera
de atuação profissional, isto é, que os recursos e habilidades culturais
pudessem ser convertidos em recursos materiais por parte dos egressos
do curso.
As primeiras edições do curso de Jugendleiter foram coordenadas
pelo alemão Elmar Götz, que atuou por três anos na Casa da Juventude
(1967-1969). Foi possível encontrar escassas referências ao professor
Elmar Götz. Em um artigo no jornal informativo da Igreja Luterana de
São Paulo (Evangelisches Gemeindeblatt – São Paulo), vinculada ao

121

O Laienspiel, ou “teatro comunitário”, é uma modalidade de teatro comum
na cultura germânica, realizada por uma comunidade visando reforçar seu ethos
interno (condutas, hábitos, concepções, regras). Enquanto teatro amador, tem
por finalidade despertar habilidades artísticas nos seus praticantes, sendo
usualmente executado por membros da própria comunidade na qual está
inserido.
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Sínodo Brasil Central, o Kreuz im Süden122 – jornal com conteúdo em
português, mas principalmente em alemão –, há menção a um convite
recebido para uma noite de teatro123 e canto com o Jugendpfleger
(Jugend = “Juventude”; Pfleger = “Cuidador”, “Mantenedor”,
“Cultivador”) Elmar Götz, em Gramado. O jornal é de 1968 e o artigo
em questão relata atividades ocorridas no ano de 1967, precisamente o
período em que Götz esteve à frente do curso na Casa da Juventude.
Desse modo, podemos indicar a ligação de Götz com a Igreja Luterana,
bem como seu trabalho cultural direcionado à juventude. Sabe-se ainda
que Götz era da região da Baviera, tendo atuado também como professor
no Instituto Pré-Teológico entre 1968 e 1969. Götz foi um dos pioneiros
no trabalho com a dança folclórica alemã no Brasil, por meio da sua
atuação na Casa da Juventude. Segundo os relatos que produzi, Elmar
Götz trouxe material técnico e didático da Alemanha – especialmente
discos com música folclórica alemã –, atuando como instrutor de danças
e auxiliando na organização de grupos folclóricos, notadamente os da
cidade de Estrela (RS)124.
A proposta de formação de regentes de coral, orquestra e teatro –
destacada no estatuto da entidade e que integrava a grade curricular dos
cursos de Jugendleiter – está diretamente relacionada à expectativa de
atuação dos egressos junto aos Centros 25 de Julho. Pode-se argumentar
que as manifestações culturais mais expressivas da “cultura alemã” nos
anos de 1960 – isto é, as práticas culturais mais comuns nos Centros 25
de Julho – eram o teatro e o canto coral. Como vimos, o Centro 25 de
Porto Alegre surge a partir de um grupo de coralistas. Além disso, a
Federação 25 de Julho investe largamente na produção de publicações
destinadas à prática do canto coral. O canto coral era – e ainda é – uma
prática extremamente disseminada no contexto do grupo étnico alemão
no Brasil, com destaque aos círculos religiosos e aos corais de igreja. No
que tange ao teatro, sabe-se da execução de apresentações teatrais
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FISCHER, Ulrich (Pastor). Jahresbericht des Gemeindebezirkes von ABC
Jahr 1967. Kreuz im Süden (A Cruz no Sul) (Evangelisches Gemeindeblatt –
São Paulo). Responsável: Hugo Grobel. São Paulo, n.3, Mar. 1968, p.18.
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O texto fala de uma “Spielabend”. O verbo Spielen, no alemão, tem o sentido
tanto de “jogar” (recreação) como de “representar” (atuação). Considerando as
atividades desenvolvidas à época na Casa da Juventude, me parece mais
plausível o evento em questão envolver antes atividades ligadas ao teatro do que
jogos recreativos.
124
Sobre esse último ponto, ver: SCHIERHOLT, José Alfredo. Estrela: Ontem
e hoje. Estrela (RS): Evangraf, 2002.
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(Laienspiel) itinerantes nos Centros Culturais 25 de Julho, tratando-se
assim de uma prática relativamente expressiva à época.
Dentre as finalidades da ACG citadas acima, verificamos a
menção à formação e aperfeiçoamento de “folcloristas”. No estatuto da
ACG, há uma significativa ausência da dança dentre o conjunto de
atividades de escopo da instituição. Pode-se argumentar que o sentido
atribuído à noção de “folclore” pela entidade nos anos de 1960 é mais
amplo do que a concepção de folclore vigente atualmente. À época, a
noção de folclore parece compreender um conjunto de manifestações da
“cultura popular” germânica, como o teatro, o canto, a música, a
culinária e o artesanato. Nos dias atuais, embora os especialistas em
folclore não reduzam conceitualmente e de modo consciente sua
concepção de folclore à dança folclórica, os cursos ofertados pela ACG
– e, de modo geral, a prática do “folclore alemão” no Brasil – estão,
essencialmente, reduzidos às atividades ligadas à prática da dança e aos
grupos de dança folclórica.
Como foi dito, sabe-se da existência de grupos de dança
folclórica no Brasil a partir dos anos de 1960 que, entretanto, tratava-se
de iniciativas esporádicas, pouco expressivas e com baixo grau de
sistematização. Apesar da dança folclórica integrar minimamente o
currículo dos cursos promovidos pela ACG nas décadas de 1960 e 1970,
cursos específicos de dança folclórica serão ofertados pela entidade
apenas a partir dos anos de 1980, quando a prática da dança folclórica
alemã transforma-se no fenômeno mais expressivo e característico das
manifestações folclóricas germânicas no Brasil. Assim, a formação de
especialistas em folclore “alemão” – isto é, em dança folclórica – se
iniciará de modo sistemático apenas a partir de 1983, tornando-se o
principal foco de atuação da Casa da Juventude. Nesse contexto, será
gestada, sistematizada e disseminada uma concepção específica de
folclore “alemão”, cuja “autenticidade” será garantida e certificada
institucionalmente.
5. Um dos principais fomentadores da prática da dança folclórica
“alemã” no Brasil foi o Sr. Beno Heumann, que atuou na direção da
Casa da Juventude em 1970. O Sr. Heumann foi um dos primeiros
alunos do curso de Jugendleiter promovido pela Casa da Juventude e,
posteriormente, terá atuação como instrutor nos cursos promovidos pela
entidade. Beno foi ainda um dos grandes entusiastas da fundação do
Departamento de Danças da Casa da Juventude, em 1991.
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Beno Edmundo Heumann nasceu em Erechim (RS) em 13 de
maio de 1944 e reside desde 1985 na cidade de Nova Petrópolis (RS)125.
Seu pai era alemão e atuava como missionário da Igreja Luterana.
Segundo o relato do Sr. Heumann, em 1938 seu pai foi transferido da
Índia para o Brasil, para atuação missionária. O pai de Beno era
musicista (trombonista), coordenando atividades ligadas à música e ao
canto coral na igreja, com ênfase em música religiosa e música
folclórica. Beno fala textualmente que seu pai “fazia folclore” alemão,
constituindo-se assim como um dos pioneiros dessa atividade no Brasil.
Desde muito cedo, ainda quando criança, Beno herdou de seu pai
a habilidade na música. Segundo me relatou, aos nove anos de idade já
tocava trompete, passando posteriormente a outros instrumentos. Desse
modo, as atividades relacionadas à música religiosa e à música
folclórica – prática herdada e influenciada diretamente por seu pai –
serão centrais para a geração das disposições de Beno para a dança
folclórica, prática que definirá sua trajetória nos anos seguintes.
O Sr. Heumann se formou em educação artística, com ênfase em
música, na extinta Faculdade Palestrina – uma das principais escolas de
educação musical no Rio Grande do Sul. No segundo semestre de 1967,
após uma estada de alguns anos na Alemanha, Beno se dirige a
Gramado, para participar de uma das primeiras edições do recém-criado
curso de Jugendleiter, voltado para a formação de lideranças de grupos
de jovens. Durante o curso, Beno irá conhecer sua esposa, Eredi (Frau)
Heumann.
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HEUMANN, Beno. Entrevista concedida a Lucas Voigt em 08/05/2016,
Nova Petrópolis – RS. Para a realização das entrevistas com Beno e Eredi
Heumann, fui gentilmente convidado a ficar hospedado na casa do casal.
Durante a estada em Nova Petrópolis, o Sr. Heumann propiciou um tour pela
cidade e, especialmente, uma visita guiada para mim e minha mãe – amiga do
casal Heumann, e que me acompanhou na realização do campo de pesquisa – ao
Parque Aldeia do Imigrante, destino turístico e lugar de memória consagrado à
experiência da imigração alemã em Nova Petrópolis. No que tange ao município
de Nova Petrópolis, pode-se apontar que existe um investimento abrangente na
“germanidade” por parte da administração pública e dos cidadãos. Ademais, a
cidade é palco do Festival Internacional de Folclore, iniciado em 1973, evento
bastante conhecido e reconhecido nacionalmente, composto por apresentações
de danças de grupos nacionais e internacionais. Segundo alguns especialistas
em folclore que conversei, em se tratando de um evento no formato de
espetáculo e com grandes preocupações estéticas, artísticas e de público, a
maior parte das apresentações é composta por showclore, e não folclore
“autêntico”.

136

Após a participação no curso de Jugendleiter, Beno e Eredi
realizam um intercâmbio de um ano na Alemanha. Segundo o Sr.
Heumann, sua estada na Alemanha direcionou-se à realização de um
curso de “folclore”, com ênfase em música folclórica. Sua mobilidade
foi possibilitada por meio da Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands
(CJD), organização vinculada à Igreja Evangélica Alemã
(Evangelischen Kirche in Deutschland – EKD), que executa trabalho
social direcionado à juventude e oferece incentivo educacional para os
jovens. Segundo Dieter Kleine, esse intercâmbio foi possibilitado
também por Theo Kleine e pela ACG, visto que Beno tivera uma
atuação destacada no curso de Jugendleiter; desse modo, a
especialização na Alemanha visava propiciar formação e fornecer
subsídios para que Beno Heumann atuasse posteriormente como
instrutor nos cursos promovidos pela Casa da Juventude.
Em 1969, ao retornar ao Brasil, Beno é convidado por Theo
Kleine para substituir o professor Elmar Götz, coordenando o curso na
Casa da Juventude. O Sr. Heumann atuará por um ano conjuntamente ao
professor Götz, que retorna então à Alemanha. Com um capital cultural
significativo, já tendo realizado o curso de Jugendleiter, obtido
formação especializada por meio de circulação no exterior, adquirido
experiência com o trabalho em conjunto com o professor Götz, além de
possuir habilidades no canto e em instrumentos musicais (como o
trompete e o violão), Beno Heumann passa a atuar como instrutor nos
cursos da Casa da Juventude e, segundo ele próprio, a coordenar o
“setor de folclore alemão no Brasil na Casa da Juventude”.
Assim, nos anos seguintes Beno irá atuar nos cursos ofertados
pela Casa da Juventude no período de férias, que ocorrem em janeiro e
julho. Como foi mencionado, a partir de 1983 têm início os cursos
voltados especificamente para a prática da dança folclórica, nos quais o
Sr. Heumann terá atuação crucial. O Sr. Heumann executava atividades
como a elaboração de históricos e sistematização de descrições das
danças, além da atuação direta na instrução de coreografias. Beno
elaborava ainda informativos sobre a cultura alemã, direcionados aos
grupos folclóricos. Em 1991, com a profusão de grupos folclóricos
alemães no Brasil, Beno é contratado pela Casa da Juventude para
atuação integral no recém-fundado Departamento de Danças, tendo
permanecido na coordenação do departamento até 2006.
Beno e sua esposa Eredi – que se especializou na confecção de
trajes folclóricos, obtendo uma posição destacada no espaço do
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folclore126 – tiveram uma atuação importante também na fundação e na
organização de grupos folclóricos, por meio de viagens e visitas a
municípios visando fomentar grupos de dança por meio da oferta de
formação e subsídios in loco. O casal Heumann teve atuação
proeminente em Estrela (RS) e em municípios da região, e sabe-se que
muitos grupos foram formados ou fortalecidos por meio desse trabalho.
6. Os cursos de especialização em dança folclórica da Casa da
Juventude, voltados especificamente à prática da dança, têm início a
partir de 1983. De acordo com o Sr. Gerhard Kleine, a oferta de cursos
de dança foi uma resposta à solicitação dos Centros Culturais 25 de
Julho, visto que essa prática começava a se disseminar e obter projeção
em vários municípios da região Sul do Brasil. Apesar de utilizarem o
espaço físico da Casa da Juventude, os primeiros cursos foram
organizados e promovidos pela Federação dos Centros Culturais 25 de
Julho, sob a tutela de Theo Kleine. Nas palavras de Gerhard:
A partir de janeiro de 1983 a Federação 25 de
Julho, através do prof. Theo Kleine, iniciou uma
parceria com a Casa da Juventude para a
realização de cursos de danças folclóricas alemãs,
para os cerca de 15 grupos ligados aos Centros
Culturais e que pediam ajuda para o ensinamento
de danças folclóricas alemãs a seus grupos. No
primeiro curso compareceram 30 coordenadores
de grupos de danças e já no segundo ano o
numero [sic] duplicou, tornando-se necessário
realizar dois cursos, mais tarde até tres [sic] por
temporada. 127

Devemos apontar que a década de 1980 se caracteriza por um
contexto de proliferação ampla e generalizada de manifestações ligadas
à “cultura alemã”, marcado por um investimento consciente e
consequente de agentes no fomento e na promoção da “herança” alemã
no Brasil. A maior parte das Oktoberfesten são criadas nessa época –
Blumenau em 1984, Santa Cruz do Sul no mesmo ano, e Igrejinha em
1988, para mencionarmos as três maiores Oktoberfesten no Brasil; além
disso, é na década de 1980 que os grupos de danças folclóricas “alemãs”
começam a ser criados e organizados de modo sistemático e expressivo
126

Falarei em detalhes sobre Frau Heumann e a questão dos trajes folclóricos
no terceiro capítulo.
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KLEINE, Gerhard. 2012. Texto citado.
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em vários municípios da região Sul e Sudeste, processo que atingirá seu
ápice na década de 1990, quando se verificará a existência de algumas
centenas de grupos folclóricos.
Os primeiros cursos de dança promovidos pela Casa da Juventude
constituíam-se no formato de um “seminário” (Volkstanzseminare), em
que um conjunto de folcloristas e dançarinos se reunia para decodificar
as fontes históricas que descreviam as danças (as Tanzbeschreibungen),
visando reproduzi-las e performá-las. Esse modelo de curso irá perdurar
até o ano de 1989. Em fins da década de 1980 e início dos anos 1990,
verificamos um conjunto de acontecimentos que acabarão contribuindo
para a sistematização e a institucionalização da prática do folclore
“alemão” no Brasil.
Como foi previamente exposto, em 1989 Theo Kleine deixa a
secretaria-geral da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho. Nesse
mesmo período, verifica-se uma reorientação na Federação 25 de Julho,
que se transforma em FECAB (Federação dos Centros de Cultura Alemã
no Brasil). Nessa ocasião, com o distanciamento de Theo Kleine da
Federação 25 de Julho, a Casa da Juventude – dirigida à época por seu
filho Gerhard Kleine – assume a condução e a organização –
relativamente independente – dos cursos de dança folclórica alemã.
Nesse mesmo ano, verifica-se também uma mudança
extremamente significativa na estrutura dos cursos de dança promovidos
pela Casa da Juventude: se o modelo dos cursos iniciados em 1983 se
constituía no formato de um “seminário”, a partir de 1989 os cursos
passam a ser ministrados por professores provenientes de países
germânicos – alemães, austríacos e suíços –, que se tornam os
responsáveis pela definição do repertório de danças e pela coordenação
do processo de instrução das coreografias. A partir de 1989, apenas em
raras ocasiões os cursos anuais da Casa da Juventude não foram
ministrados por estrangeiros. Essa reestruturação tem implicações
importantes: permitirá, no espaço brasileiro, um acesso abrangente às
fontes históricas que dão sustentação à prática do folclore, produzidas
no contexto europeu; irá conferir uma maior legitimidade ao “folclore
alemão” praticado no Brasil, visto que especialistas europeus passam
anualmente a mediar a formação dos folcloristas brasileiros; por fim, irá
fortalecer e legitimar a concepção de “autenticidade” do folclore
promovida pela Casa da Juventude, por meio da atuação e da
certificação de especialistas estrangeiros nos cursos promovidos pela
entidade.
Podemos mencionar alguns dos professores que atuaram nos
cursos de dança da Casa da Juventude: de 1991 a 1994 e em 2016, o
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curso foi ministrado por representantes do Tanz-und Folkloreensemble
Ihna128, grupo da cidade de Erlangen (Bavária) que executa danças da
região da Pomerânia, e que possui reconhecimento em nível
internacional; entre 2005 e 2008 a professora foi Ursula (Uschi) Müller,
da região do Hunsrück e vinculada à Deutsche Gesellschaft für
Volkstanz (DGV)129 (ou “Sociedade Alemã para a Dança Popular”); em
2015 e 2017 o responsável pelo curso foi Felix Mugwyler, da cidade de
Chur
na
Suíça,
e
membro
da
Schweizerische
Trachtenvereinigung (STV)130 (ou “Federação Suíça de Trajes”).
Os cursos de especialização em danças alemãs iniciados em 1983
dão um impulso enorme para a prática dessa atividade, implicando uma
proliferação de grupos folclóricos. Já existiam no Brasil, como foi
argumentado, grupos folclóricos desde os anos de 1950 e 1960, em
cidades tais como Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Itapiranga (SC) e
Estrela (RS). No entanto, é a partir da década de 1980 que a fundação de
grupos folclóricos ocorre de modo expressivo e sistemático, e a
formação promovida pela Casa da Juventude tem um papel crucial nesse
processo. Se o Sr. Gerhard Kleine falará em 15 grupos de dança
folclórica no ano de 1983, no início dos anos 1990 o número já
ultrapassa uma centena de grupos. Além disso, por meio de um
levantamento sobre a data de fundação dos grupos de dança folclórica
alemã no Brasil, constatamos de modo indubitável que a maior parte
deles foi fundada no período que compreende o fim dos anos de 1980 e
início de 1990.
No ano de 1991, ocorre outro acontecimento extremamente
significativo para a sistematização e a institucionalização do folclore
“alemão” no Brasil. De acordo com Denise Kleine (2013), nesse ano os
então 120 grupos folclóricos vinculados à Casa da Juventude fundam o
Departamento de Danças, sediado na entidade e dirigido por Beno
Heumann entre os anos de 1991 e 2006131. Após a saída do Sr.
Heumann, o departamento passa a ser dirigido – até os dias atuais – por
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Ver a página da entidade: <http://www.ihna.de/home>. Acesso em: 3 Mar.
2017.
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Ver a página da entidade: <http://volkstanz.de/>. Acesso em: 5 Maio 2015.
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Ver a página da entidade: <http://www.trachtenvereinigung.ch/>. Acesso em:
9 Nov. 2016.
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De acordo com os relatos que produzi, o departamento foi viabilizado através
da colaboração e financiamento dos próprios folcloristas. Os equipamentos
técnicos (gravadores, fones, reprodutores) necessários ao funcionamento do
departamento foram obtidos por meio de rifas.
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Dieter Kleine132. O departamento foi concebido como um setor
especializado da Casa da Juventude voltado à promoção e à
sistematização da prática da dança folclórica.
De acordo com o atual diretor do departamento, no período de
1993-1994 verificou-se o auge da disseminação de grupos folclóricos,
com trezentos grupos vinculados ao Departamento de Danças da
entidade. Nos dias atuais, permanecem filiados à entidade
aproximadamente duzentos grupos de dança folclórica, número bastante
expressivo. Os grupos são provenientes dos estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e
Espírito Santo (a entidade contava também, no passado, com grupos
oriundos do Mato Grosso).
Em 2006, a Associação Cultural Gramado se tornou a terceira
seção da Deutsche Gesellschaft für Volkstanz (DGV) fora da Alemanha
– depois das seções nos Estados Unidos e na Rússia. A DGV é uma
entidade alemã legitimadora e promotora das danças populares, de
abrangência nacional. A instituição atua na produção e certificação de
materiais voltados à prática da dança folclórica – CDs, apostilas,
livretos, etc. –, além de publicar uma revista, a Volkstanz, de divulgação
quadrimestral. O processo de associação entre a DGV e a ACG foi
intermediado por Uschi Müller, que atuou como instrutora em algumas
edições dos cursos da Casa da Juventude. A parceria entre as entidades
permite o fluxo de materiais que dão suporte à prática da dança
folclórica, contribui para a definição de professores estrangeiros para
atuação nos cursos promovidos pela Casa da Juventude e, mais
importante, garante a legitimidade da Casa da Juventude – uma entidade
situada em território brasileiro – na promoção do folclore “alemão” no
Brasil.
7. Além do departamento de danças, a Associação Cultural Gramado é
composta por mais três departamentos, com atividades voltadas para a
educação infantil, o ensino de idiomas e a prática da música. O
departamento de danças é, indubitavelmente, o mais importante e ativo
da instituição. Essa centralidade se expressa, por exemplo, no fato do
diretor-geral e administrativo da entidade, Dieter Kleine, ser
132

Dieter Kleine nasceu em Gramado em 22/12/1975. Participou de cursos de
danças da Casa da Juventude, e realizou uma estada de alguns meses na
Alemanha, hospedado por um dos professores convidados para o curso da ACG,
alemão da região da Baviera, tendo acompanhando o trabalho do grupo
coordenado por esse professor.
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concomitantemente o diretor do departamento de danças. Dieter sucedeu
seu pai Gerhard Kleine na direção administrativa da Casa da Juventude
no ano de 2000, e a partir de 2006 substituiu o Sr. Beno Heumann na
coordenação do departamento de danças.
Como foi exposto, a Casa da Juventude foi dirigida, em quase
toda a sua história, por membros da família Kleine. Deve-se salientar,
entretanto, que o posto de diretor-geral envolve as atividades de
administração da Casa da Juventude, isto é, a manutenção do
funcionamento da sede da entidade e a coordenação das atividades
desenvolvidas cotidianamente nesse espaço. Em se tratando de uma
entidade jurídica, as tomadas de decisão institucionais da Associação
Cultural Gramado dependem da diretoria da entidade – que segue o
modelo formal e institucional desse tipo de instituição, sendo
estruturada por presidência, secretaria e tesouraria, além da “diretoria
cultural” –, composta em grande medida por coordenadores de grupos
folclóricos vinculados à entidade – via de regra, folcloristas que
participam desde longa data dos cursos e das atividades promovidas na
entidade –, bem como por representantes das associações regionais ou
“ligas do folclore” – sobre as quais falarei adiante. As decisões são
tomadas por meio de assembleias, que ocorrem ao menos uma vez por
ano. O atual presidente da Associação Cultural Gramado é o Sr. Nelson
Peter, folclorista e coordenador da cidade de Caxias do Sul (RS)133.
O departamento de danças tem um papel central no
financiamento da Associação Cultural Gramado. De acordo com Dieter
Kleine, os cerca de duzentos grupos de dança folclórica alemã filiados
ao departamento de danças da Casa da Juventude realizam o pagamento
de uma anuidade, destinada exclusivamente à manutenção desse
departamento. Os recursos são utilizados para a aquisição de materiais
técnicos (livros, CDs e demais fontes que dão sustentação à prática do
folclore), equipamentos para registro e reprodução audiovisual e sonora,
bem como para o financiamento dos cursos de dança promovidos pela
133

A Diretoria da ACG, para o triênio 2015-2018, foi assim composta: Nelson
Peter (Caxias do Sul, RS) – Presidente; Verônica Kühle (Porto Alegre, RS) –
Vice-Presidente; Gerhard Kleine (Gramado, RS) – 1º Tesoureiro; Wellington
Backes (Santa Maria do Herval, RS) – 2º Tesoureiro; Nilo Bergamo (Esteio,
RS) – 1º Secretário; Cândico Koch (São José do Hortêncio, RS) – 2º Secretário;
Denis Simões – 1º Diretor Cultural (Porto Alegre, RS); Edemar Sunti – 2º
Diretor Cultural (Seara, SC). Via de regra, os integrantes da diretoria residem
em municípios rio-grandenses, a maioria deles localizados em cidades próximas
à sede da Associação Cultural Gramado.
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entidade – em questões de organização e logística, como o pagamento
de despesas com palestrantes e com os professores europeus convidados
para coordenar os cursos. Como contrapartida, os grupos folclóricos têm
o direito de enviar representantes – usualmente o coordenador e/ou
algum dançarino experiente – para a participação nos cursos de danças
promovidos anualmente pela instituição, que permanecem hospedados
por uma semana nas dependências da entidade, realizando as atividades
que integram o currículo dos cursos.
Conforme foi previamente exposto, a Casa da Juventude
“sobrevive” – no termo empregado pelo próprio diretor da entidade –
por meio de diárias e reservas de quartos, através da oferta de serviços
de hospedagem e hotelaria, destinados principalmente a turistas que
visitam Gramado. Levando em conta o contexto social e econômico de
Gramado, cidade voltada e organizada tendo em vista à exploração do
turismo, pode-se afirmar que a Casa da Juventude oferece um serviço de
hospedagem economicamente barato, possuindo um fluxo contínuo de
hóspedes, muitos deles obtidos por meio do cadastro em páginas de
serviços de reserva de hotéis e hospedagem como, por exemplo, a
Booking. Além disso, a entidade se sustenta por meio do aluguel de suas
instalações para a realização de eventos externos, como congressos,
seminários, palestras, retiros de atualização voltados a religiosos,
aluguel do auditório para a realização de eventos em geral, etc.. Desse
modo, os principais recursos para o financiamento e a manutenção da
Casa da Juventude – isto é, o espaço físico, o “corpo” da Associação
Cultural Gramado – provêm do aluguel do espaço para atividades
externas e das receitas obtidas pela oferta do serviço de hospedagem.
Como me foi relatado pelo Sr. Gerhard Kleine, desde sua gestão à
frente da entidade – o Sr. Kleine assume a direção da Casa da Juventude
em 1971 –, percebeu-se que seria inviável seu financiamento e
manutenção apenas por meio da oferta de serviços culturais; segundo
ele, essa é uma possibilidade insustentável no contexto brasileiro. De
acordo com Gerhard, verifica-se uma dificuldade enorme e disseminada
para o financiamento de entidades culturais no Brasil. Desse modo, a
partir da administração de Gerhard Kleine, a entidade passa a não se
restringir apenas a atividades culturais, oferecendo a sessão do espaço
físico e das suas instalações para atividades “externas” à entidade. No
tocante às atividades e práticas desenvolvidas atualmente na ACG,
Gerhard irá defini-las de modo significativo como: “metade
hospedagem” e “metade cursos culturais”. Deve-se ressaltar que
durante as entrevistas, verificou-se uma preocupação dos agentes
ligados à Casa da Juventude em justificar e dar legitimidade às
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atividades “não culturais” desenvolvidas pela entidade, em função da
necessidade premente de sustentação e financiamento da instituição.
Para a manutenção e o financiamento da Associação Cultural
Gramado – isto é, a entidade jurídica, o “espírito” da Casa da Juventude
–, no tocante a questões burocráticas, jurídicas e bancárias, a entidade
conta com o recebimento de anuidades pagas por pessoas físicas e
jurídicas – principalmente empresas e escolas privadas – que contribuem
voluntariamente para a manutenção da entidade. A ACG, definida
juridicamente como uma entidade sem fins lucrativos, mantêm cerca de
cinquenta sócios nessa modalidade.
Conforme foi argumentado, a ACG é estruturada a partir de
quatro departamentos. A seguir, apresento brevemente cada um desses
departamentos. Em princípio, temos o departamento de música.
Atualmente, na ausência de coordenador, o departamento está em
inatividade. De acordo com o diretor da entidade, a Casa da Juventude
possui um amplo acervo de partituras – na casa de seis mil partituras –
para canto coral (canções alemãs) e música instrumental, além das
partituras das músicas que sustentam a execução das danças folclóricas.
Assim, por volta de 2010, foi fundado o departamento de música, que
chegou a oferecer alguns cursos de música e de regência de coral. Um
dos objetivos desse departamento era produzir registros sonoros das
músicas, visto que a grande maioria delas está registrada apenas em
partituras escritas. Objetivava-se que os musicistas formados no
departamento executassem músicas, procedimento que, conjuntamente à
performance do grupo de dança da própria Casa da Juventude – a
organização de um grupo da própria entidade visava um trabalho de
pesquisa e de produção de subsídios didáticos, projeto que acabou não
se concretizando –, seria registrado por meio de gravação em vídeo,
visando à produção de material técnico-didático que serviria à
sustentação da prática da música e da dança folclórica alemãs no Brasil.
O departamento de educação infantil se constitui, basicamente,
pela Escola de Educação Infantil 25 de Julho, localizada junto à sede da
Casa da Juventude. Fundado em 1967, o Jardim de Infância 25 de Julho
está voltado para a educação infantil, concebido com o objetivo de
propiciar a aplicação prática da formação ofertada nos antigos cursos de
“monitoria de jardim de infância”. A construção do prédio da escola foi
financiada a partir de uma verba da Brot für die Welt, organização ligada
às igrejas evangélicas na Alemanha. Recentemente, a escola encerrou as
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atividades, em função de dificuldades financeiras134.
O departamento de idiomas está voltado para a oferta de cursos
de alemão, ministrados por professores formados no IFPLA (Instituto de
Formação de Professores em Língua Alemã)135, entidade educacional
localizada na cidade de Ivoti (RS), ligada ao Instituto Superior de
Educação Ivoti (ISEI) e à Associação Evangélica de Ensino. A entidade
oferece um curso superior de Letras Português – Alemão, já tendo
formado centenas de professores de alemão. Por meio de uma parceria
entre a ACG e o IFPLA, a Casa da Juventude realiza a oferta de algumas
turmas de curso de alemão anualmente.
Por fim, o último – e mais importante – departamento, o
departamento de danças. Como argumenta o Sr. Gerhard Kleine: “[...] o
que mais deu resultado [na Casa da Juventude] foram justamente as
danças folclóricas. Os grupos de dança surgiram do nada, não é? Como
cogumelos, não é? Em todos os lugares, em todas as cidades que tinha
ainda é... Alemães, ou descendentes de alemães, começaram a surgir
essas, esses grupos”. O departamento de danças é responsável pela
agremiação de um número expressivo de grupos de dança folclórica
alemã espalhados pelo país. O departamento se constitui a partir de um
acervo de danças e descrições de danças (Tanzbeschreibungen)
folclóricas alemãs, sendo responsável pela realização do trabalho de
mediação cultural entre as fontes históricas do folclore “alemão” e os
folcloristas brasileiros, promovendo cursos anuais de especialização em
dança folclórica alemã e constituindo-se, assim, no principal polo de
formação de especialistas em folclore “alemão” no Brasil.
8. Em que consistem os cursos de especialização em dança folclórica
promovidos pela Associação Cultural Gramado? De que modo se dá a
formação dos especialistas em folclore “alemão” no Brasil, que
garantem a reprodução de uma concepção específica e “legítima” de
folclore autêntico nos âmbitos regional e local, por meio da organização
e sistematização de grupos de dança folclórica? Quais as competências
necessárias a um especialista em folclore e qual o processo de
134

MÜLLER, Ilton. Escola 25 de Julho de Gramado vai encerrar atividades.
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Disponível
em:
<http://www.jornaldegramado.com.br/_conteudo/2016/11/noticias/regiao/20306
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Ver o site da entidade: <http://www.ifpla.com.br/>. Acesso em: 14 Mar.
2017.
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inculcação do modus operandi e da práxis do folclore “alemão”
autêntico? Em suma, de quais estratégias de escolarização e formação
dependem a composição da elite cultural do folclore e a reprodução de
uma concepção específica de folclore “alemão”, marcada pelos atributos
de “autenticidade” e fidedignidade histórica?
A Casa da Juventude – especialmente o departamento de danças –
pode ser definida como um centro de documentação, sistematização e
pesquisa sobre a cultura popular germânica, com ênfase no fenômeno da
dança popular. Com o intuito de possibilitar que o conjunto de fontes
históricas documentadas e sistematizadas na instituição possam se
transformar propriamente em uma prática cultural concreta, visível,
disseminada e representativa da cultura germânica no Brasil, isto é,
visando à transfiguração de um registro histórico textual de uma dança
em uma práxis – ou seja, em uma dança performada –, a ACG promove
anualmente os cursos de especialização em danças, visando à promoção
de uma concepção específica de folclore e de um modus operandi
certificado institucionalmente, que garantam a “autenticidade” das
danças performadas.
Desse modo, nos cursos de especialização em danças folclóricas
da Casa da Juventude são formados os principais especialistas em
folclore “alemão” no contexto brasileiro, que garantem a reprodução de
um conjunto de danças populares de origem germânica certificadas e
autenticadas por meio de um processo institucionalizado de pesquisa,
sistematização e ensino que, no vocabulário nativo, irá possibilitar o
“resgate” das tradições alemãs e sua existência no presente, por meio da
prática da dança folclórica. As lideranças do folclore formadas na Casa
da Juventude irão representar a ACG e a concepção específica de
folclore produzida e definida institucionalmente – e transmitida nos
cursos de especialização em danças – nos âmbitos regional (isto é, nas
associações ou ligas de folclore) e municipal ou local (isto é, nos grupos
de dança folclórica).
Com base nas informações constantes no folder de divulgação da
edição de 2015 dos cursos de dança “adulto” e “infanto-juvenil”
promovidos pela Associação Cultural Gramado, podemos vislumbrar os
objetivos e a finalidade dos cursos ofertados pela entidade. De acordo
com a ACG:
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Os cursos têm o objetivo de preservar e divulgar a
cultura alemã no Brasil, oferecendo subsídios aos
grupos folclóricos filiados à ACG, voltados para a
qualificação de coordenadores e integrantes com
conhecimentos básicos de dança folclórica alemã,
além de renovação de repertório. 136

Os cursos da Casa da Juventude ocorrem anualmente em dois
períodos, em janeiro e julho – no período de férias escolares e de
trabalho –, tendo duração de uma semana. Os cursos de julho são
destinados à “dança sênior”, tendo em média 20 participantes, sendo
ministrados pelo diretor do departamento de danças, Dieter Kleine. Em
se tratando de cursos de danças para a terceira idade, o repertório do
curso é constituído de danças folclóricas germânicas adaptadas e
facilitadas, em termos do ritmo, dos passos e das figuras que compõem a
sequência das danças. Trata-se de danças que seguem a estrutura dos
registros históricos que garantem a fidedignidade histórica do folclore –
o diretor do departamento de danças acentua que não há modificação da
coreografia que estrutura a dança –, com algumas pequenas
modificações que as permitam ser dançadas por idosos. Tais
modificações constituem o limite máximo de desvio de uma dança em
relação ao registro histórico e descritivo que embasa a performance da
dança, levando em conta os critérios de “autenticidade” vigentes no
espaço do folclore.
Em janeiro, ocorrem os cursos “infanto-juvenil” – com cerca de
30 participantes, composto por um repertório de danças históricas (com
registro e histórico), de execução menos complexa e/ou com temáticas
voltadas para o público infantil – e “adulto”, em duas edições por
temporada – com uma média de 60 participantes por edição. O curso
mais importante para a prática do folclore no contexto brasileiro é o
curso “adulto”. Para esse curso, a Casa da Juventude hospeda
coordenadores de grupos de dança e dançarinos durante uma semana nas
dependências da entidade, para a realização de um conjunto variado e
intenso de atividades. A linha mestra dos cursos é atualizar o repertório
de danças dos grupos folclóricos, transmitindo as “novas” danças
populares germânicas – isto é, danças históricas que possuem registro,
136

ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRAMADO. Cursos de Danças Folclóricas
2015. 1 Folder. (Folder de divulgação de curso, com informações sobre
programação, funcionamento e inscrições do curso). Gramado (RS), 2015.
Disponível em: <http://www.acg-gramado.com/files/folder2015.pdf>. Acesso
em: 12 Fev. 2017.
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descrição e histórico, mas que ainda não haviam sido identificadas,
catalogadas, decodificadas ou sistematizadas para a performance no
contexto brasileiro. O número de danças que compõem o repertório de
danças ensinadas em um curso da Casa da Juventude varia bastante de
ano a ano, mas podemos falar em uma média de 30 “novas” danças
populares germânicas por curso.
Conforme foi previamente exposto, o curso é ministrado por um
professor estrangeiro convidado, de nacionalidade alemã, austríaca ou
suíça. Esse professor é o principal responsável pela definição do
repertório das “novas” danças folclóricas germânicas a serem
reproduzidas no contexto brasileiro. Via de regra, o professor seleciona
as danças que integrarão o curso, enviando à Casa da Juventude o
histórico e a descrição das danças (Tanzbeschreibungen) – no caso das
danças que não integram previamente o acervo da Casa da Juventude –,
conjuntamente a uma gravação sonora das músicas relacionadas às
danças, que sustentam e orientam a performance e a execução das
danças. O diretor do departamento de danças da ACG atua na
coordenação geral dos cursos, contribuindo na seleção e definição do
repertório dos cursos – identificando e sinalizando, por exemplo, danças
que já foram decodificadas nos cursos promovidos pela entidade,
evitando repetições –, além de auxiliar o professor convidado na
instrução das danças em alguns momentos durante os cursos, de acordo
com a necessidade. Ademais, em determinados cursos, são repassadas
danças já previamente decodificadas e trabalhadas em edições
anteriores, visando possibilitar que as gerações mais novas de
folcloristas tenham contato com tais danças. Não é incomum que os
cursos sejam ministrados por um casal de professores estrangeiros ou
por um par de dançarinos, visto que a coreografia masculina e feminina
difere durante uma dança; esse procedimento, assim, visa facilitar a
instrução das danças. Além disso, a Casa da Juventude convida
professores europeus de diferentes regiões e territórios germânicos;
levando em conta que as danças populares possuem características e
especificidades regionais, com variações significativas de estilos de
dança em função da sua origem geográfica, esse procedimento tem por
objetivo uma ampliação do repertório disponível aos grupos de dança
folclórica brasileiros.
Deve-se ressaltar que os cursos promovidos pela Casa da
Juventude são espaços de especialização em dança folclórica, e não
cursos de formação. Dito de outro modo, trata-se de cursos destinados a
folcloristas que já possuem experiência na prática da dança no contexto
de grupos de dança folclórica – em âmbito de atuação municipal ou
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local – e que, portanto, possuem conhecimento acerca dos passos
básicos que compõem o repertório da dança popular germânica, além de
possuírem familiaridade com as danças mais conhecidas e difundidas do
folclore germânico.
O público dos cursos da Casa da Juventude se constitui
basicamente de coordenadores de grupos de dança folclórica – no
espaço do folclore, um “coordenador” é um dançarino que possui
formação, competência e experiência, com atuação na instrução das
danças para o conjunto de dançarinos que compõem um grupo folclórico
–, além de alguns integrantes-dançarinos desses grupos, selecionados
para a realização dos cursos. É bastante comum que tais coordenadores
já tenham participado de várias edições dos cursos de especialização
promovidos pela Casa da Juventude. Via de regra, um coordenador de
grupos participa anualmente dos cursos, procedimento extremamente
importante à sua prática. Nos primeiros cursos realizados, o coordenador
incorpora o modus operandi de fazer folclore, incorporando as
competências e os conhecimentos necessários à garantia da
“autenticidade” e fidedignidade do folclore; a participação nos cursos
seguintes visa, principalmente, à “atualização do repertório” das danças
populares germânicas137.
As primeiras edições dos cursos promovidos pela Casa da
Juventude – na década de 1980 e nos primeiros anos da década de 1990
–, quando o espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil
encontrava-se em estado incipiente de formação, tiveram um papel
central para a sistematização e a institucionalização do espaço. Como foi
argumentado, os cursos promovidos pela ACG contribuíram para a
fundação e a organização de grupos de dança folclórica, disseminando a
prática da dança por meio de um conjunto de iniciativas coordenadas e
relacionadas, orientadas segundo uma concepção específica de folclore
“alemão”. Foi a partir do envio de representantes (isto é, de
“coordenadores”) de grupos de dança folclórica recém-formados aos
cursos de especialização da Casa da Juventude – ou de representantes de
137

Não há uma regra acerca do tempo necessário para que um dançarino se
torne coordenador. Via de regra, os coordenadores têm vários anos de
experiência, participando de várias edições de cursos de especialização.
Todavia, nada impede que um dançarino proceda à fundação de um grupo após
seu primeiro curso – em que recebe as orientações básicas para a prática do
folclore, incorporando o modus operandi necessário à garantia da
“autenticidade” do folclore. Em alguns casos, constata-se a existência de
coordenadores bastante jovens, na casa dos vinte anos de idade.
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um conjunto de agentes que possuíam interesse em fundar um grupo de
dança –, que se obtinham os conhecimentos básicos e os subsídios
históricos que tornavam possível a existência, o desenvolvimento e a
sistematização das atividades de um grupo de danças, que passavam a
reproduzir a prática de um folclore historicamente embasado e
referenciado, conforme os critérios e a concepção dominante no espaço.
Com a proliferação de centenas de grupos folclóricos, verificou-se a
disseminação da prática da dança popular germânica – seguindo
critérios de “autenticidade” específicos, definidos institucionalmente –
em larga escala no Brasil.
Os cursos da Casa da Juventude possuem vagas limitadas,
contando em média com 60 dançarinos por edição. Desse modo, a
participação em tais cursos – que formam os principais especialistas em
folclore “alemão” no Brasil – depende de um processo de recrutamento
e seleção. Via de regra, tal recrutamento é realizado pelos coordenadores
de grupos folclóricos. Os procedimentos de recrutamento e seleção de
dançarinos para a participação nos cursos da ACG levam em conta o
desempenho de um determinado dançarino-integrante no âmbito de
atuação dos grupos folclóricos, sendo recrutados aqueles dançarinos que
se destacam na prática da dança, e que manifestam forte interesse pela
“cultura alemã” e pela dança folclórica. O recrutamento de dançarinosintegrantes para a realização de cursos tem como objetivo a formação de
quadros que possam auxiliar o coordenador na condução das atividades
nos grupos folclóricos; com os cursos de especialização, esses
dançarinos adquirem conhecimentos, competência e legitimidade para
eventualmente formarem e coordenarem novos grupos.
Em certa medida, pode-se compreender a participação contínua
do conjunto de especialistas brasileiros em folclore “alemão” nos cursos
da Casa da Juventude como uma peregrinação cultural à cidade de
Gramado, realizada anualmente, visando obter formação e acesso a
danças certificadas e autenticadas institucionalmente, que legitimam a
prática dos coordenadores no âmbito dos grupos folclóricos. Ademais,
os cursos de especialização são, em grande medida, uma reunião anual
da elite cultural do folclore “alemão” no Brasil. Os coordenadores de
grupos folclóricos estabelecem redes de sociabilidade por meio da
prática do folclore, possuindo interconhecimento e reconhecimento
mútuo entre os pares. Desse modo, os cursos anuais servem como uma
celebração da prática da dança folclórica, reforçando os laços de
amizade entre os folcloristas e, concomitantemente, fortalecendo a
concepção e a prática do folclore “alemão” nas quais esse conjunto de
agentes investe sua trajetória.

150

Os cursos de especialização em dança folclórica promovidos pela
Casa da Juventude têm como principal objetivo realizar uma mediação
cultural entre as fontes históricas que sustentam a prática da dança
popular germânica e o conjunto de folcloristas do espaço brasileiro,
possibilitando que os registros escritos de uma dança se transformem em
uma dança performada, por meio do “repasse” e instrução direta das
coreografias das danças aos folcloristas participantes dos cursos, além
de transmitir e inculcar as competências necessárias à decodificação das
Tanzbeschreibungen138, visando possibilitar que os egressos realizem a
prescrição dos passos, das figuras e da sequência de uma dança no
contexto de atuação dos grupos de dança folclórica, observando os
critérios de “autenticidade” vigentes no espaço.
Nos cursos de danças folclóricas da Associação Cultural
Gramado, são distribuídas descrições de danças (Tanzbeschreibungen) –
isto é, registros históricos descritivos de danças, no idioma alemão, que
eram performadas em territórios germânicos no passado – por meio do
que se conhece no espaço por “polígrafo”. Os polígrafos são apostilas
produzidas especialmente para os cursos, constituindo-se como um
material didático composto por Tanzbeschreibungen com históricos e
descrições das danças – que descrevem passo a passo as “figuras” e os
“passos” a serem executados numa dança –, além de informações sobre
os “passos básicos” que constituem o repertório da dança popular
germânica e que são utilizados e mobilizados durante as danças. A
maior parte das danças que compõem o repertório de um curso tem a
coreografia repassada diretamente pelo professor estrangeiro convidado,
que atua no ensino e na instrução das coreografias observando as
indicações dos registros das danças. A outra parte do repertório de
danças é decodificada pelos próprios folcloristas, organizados em
“grupos de Tanzbeschreibung” – normalmente, “grupo A” e “grupo B”.
Via de regra, trata-se de danças já previamente decodificadas em cursos
anteriores, que são desconhecidas pelos coordenadores que integraram o
espaço recentemente, ou que se baseavam em uma leitura imprecisa de
determinada Tanzbeschreibung, ou que se constituem ainda como
versões alternativas da descrição de determinada dança. Esse
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como analisarei uma Tanzbeschreibung (“descrição de dança”) específica,
visando explicitar sua lógica e de que modo esse registro escrito é transformado
em uma dança performada.
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procedimento, supervisionado pelo professor convidado, é realizado a
partir da formação de alguns grupos de folcloristas, encarregados de um
conjunto específico de danças, que irão “ler”, traduzir e decodificar as
descrições das danças e, posteriormente, repassar a coreografia para o
conjunto mais amplo de participantes do curso. A partir da “leitura” das
Tanzbeschreibungen139, as danças são “tiradas” – nos termos correntes
no espaço –, procedimento que possibilita sua performance e execução
por um conjunto de dançarinos. Como argumenta o ex-diretor do
departamento de danças, Beno Heumann, o “professor vem pra ensinar
técnica, desenvolver as danças, ensinar as danças. Fazer, faz uma parte
curricular com os integrantes, e eles fazem outra. Esse é o objetivo”140.
Tal procedimento tem como finalidade inculcar um modus operandi de
praticar folclore; objetiva-se, assim, ensinar e transmitir não apenas a
coreografia de um conjunto específico de danças, mas também os
procedimentos para leitura e decodificação de fontes históricas que
estruturam e embasam a execução coreográfica de todo o repertório da
dança popular germânica.
Os grupos de Tanzbeschreibung são liderados por folcloristas
com mais tempo de prática e, principalmente, com domínio do idioma
alemão, indispensável à leitura das descrições das danças. Nesse sentido,
o capital linguístico mostra-se central a um especialista em folclore, bem
como à própria existência da prática do folclore “alemão” no Brasil,
visto que a decodificação das Tanzbeschreibungen é indispensável à
garantia da autenticidade e da fidedignidade histórica das danças
performadas. A ACG oferece cursos de língua alemã, embora se tratem
de cursos pouco expressivos se comparados aos cursos de dança;
ademais, são cursos específicos voltados para o idioma alemão, tópico
que não integra a grade curricular dos cursos de dança. Desse modo,
pode-se afirmar que, caso inexistisse a “herança” linguística dos
imigrantes e antepassados alemães – a maioria dos especialistas em
folclore adquiriu tal capital linguístico no contexto familiar –, a prática
do folclore germânico no Brasil seria pouco provável e dificilmente
exequível.
Não obstante, deve-se salientar que os especialistas em folclore
139
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terceiro capítulo, quando analiso as práticas de leitura no espaço do folclore
“alemão” no Brasil.
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com domínio do idioma alemão e, portanto, com competência para a
leitura das Tanzbeschreibungen, são uma pequena minoria dentre o
conjunto de folcloristas e mediadores culturais que compõem o espaço
do folclore “alemão” no Brasil. Ao fim do capítulo, procuro definir as
competências necessárias a um “especialista em folclore”, isto é, ao
conjunto de agentes que ocupam as principais posições no espaço do
folclore “alemão” no Brasil, compondo propriamente a elite cultural
folclorista. Como se verá, um coordenador de grupo de dança formado
nos cursos da ACG – ainda que possua um conhecimento especializado
no tocante às danças folclóricas, e tenha um papel relevante como
mediador cultural no espaço, na medida em que seu trabalho reproduz o
modus operandi que garante a autenticidade e a fidedignidade histórica
do folclore – não é necessariamente um “especialista em folclore”, caso
esteja desprovido das habilidades e competências necessárias à
decodificação das fontes históricas que embasam e possibilitam a
execução das danças. No espaço do folclore, a maior parte dos
coordenadores realiza um trabalho de mediação cultural que reproduz
mimeticamente os subsídios didáticos produzidos institucionalmente
pela Casa da Juventude no formato de imagem em movimento – isto é,
registros de danças em vídeo, produzidos ao fim dos cursos –
procedimento que depende, todavia, de um trabalho anterior e
especializado de decodificação das fontes e registros históricos que
descrevem as danças.
Os cursos de dança da Casa da Juventude também envolvem uma
“tradicional” Trachten Abend, isto é, uma “Noite dos Trajes”. Nessa
ocasião, algum folclorista com conhecimento especializado e
aprofundado no tocante à temática dos trajes folclóricos – a maioria das
vezes a Sra. Eredi (Frau) Heumann – realiza uma palestra expositiva
mais ampla e geral sobre a questão dos trajes, ou sobre os trajes
característicos de determinada região germânica. Posteriormente, são
escolhidos – dentre o conjunto de dançarinos, que participam da
atividade utilizando as indumentárias típicas dos respectivos grupos
folclóricos dos quais são integrantes – alguns trajes específicos, para
explicitação e discussão a respeito da sua origem histórica e geográfica,
da sua simbologia e, eventualmente, dos erros na confecção do traje
segundo os parâmetros históricos. Também são apontadas as
indumentárias que não podem ser consideradas Trachten (“trajes”), isto
é, que estão desprovidas de histórico e de correspondência com as
indumentárias utilizadas em territórios germânicos no passado. Durante
a Noite dos Trajes, são disponibilizados ainda livros – Frau Heumann
traz parte da sua biblioteca pessoal sobre a temática dos trajes à Casa da
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Juventude – para que os folcloristas possam realizar consultas e obter
subsídios que auxiliem na confecção das indumentárias típicas para os
grupos folclóricos, observando os critérios de “autenticidade” e
“fidedignidade histórica”.
Além das atividades voltadas diretamente à prática da dança e à
questão dos trajes, que estruturam a prática do folclore “alemão” no
Brasil, os cursos da Casa da Juventude são compostos por atividades
complementares, tais como palestras, oficinas e atividades de grupo. De
modo geral, o currículo de um curso de danças varia bastante de ano a
ano. Dentre as atividades que já fizeram parte da grade curricular dos
cursos, podemos mencionar palestras sobre questões históricas
concernentes a países e à cultura germânica, palestras sobre história
militar, oficinas de música, dinâmicas de grupo e atividades lúdicas,
oficinas sobre projetos culturais com informações a respeito da Lei de
Incentivo à Cultura (“Lei Rouanet”), etc.. Tomando como exemplo a
programação da edição de 2015 – a mais recente a qual foi possível
obter acesso –, podemos caracterizar e especificar parte do conjunto
amplo e variado de atividades que compõem a grade curricular dos
cursos de danças folclóricas promovidos pela Casa da Juventude141. O
curso de 2015 foi ministrado pelo professor suíço Felix Mugwyler,
responsável pela instrução e repasse das danças folclóricas.
Compuseram a programação do curso as seguintes atividades
complementares: uma “Oficina de liderança de Equipes e
Comunicação” (ministrada por uma psicóloga); “Prática Musical em
Conjunto” (coordenada por um músico e professor); “Construção
teatral na dança folclórica” (oficina ministrada por um artista cênico);
“Tradução Coreográfica e Oficina de atividades lúdicas para grupos
infanto-juvenis” (ministrada por uma professora); e “Técnicas de
alongamento e relaxamento para dançarinos” (ministrado por uma
fisioterapeuta). Além disso, normalmente ocorrem durante os cursos
uma “noite cultural” – em que os dançarinos realizam apresentações de
danças na Rua Coberta, na região central de Gramado, para um público
composto por turistas –, além de uma “noite dos talentos”, em que os
dançarinos executam performances artísticas e demonstração de
habilidades (prática de música, teatro, etc.).
O ponto auge e culminante dos cursos de dança é a gravação de
um registro em vídeo do repertório de danças trabalhadas durante um
curso. Ao final dos cursos, vestindo as indumentárias típicas, os
141
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dançarinos participantes realizam uma apresentação do conjunto de
danças que compuseram o repertório de um determinado curso,
aprendidas por meio da instrução do professor ou decodificadas com
base no trabalho dos grupos de Tanzbeschreibung, visando à produção
de registros que posteriormente serão utilizados no trabalho de mediação
cultural com os grupos folclóricos. Após os cursos, os registros em
vídeo são integrados a um kit didático, composto ainda por um CD com
gravações das músicas que embasam a performance das danças, além
dos polígrafos que apresentam o histórico e a descrição das danças.
Inicialmente produzido em VHS e, atualmente, em DVD, o registro
serve para a consulta posterior por parte dos folcloristas, para que a
memória e o esquecimento não interfiram na reprodução e execução
precisa das danças. Em função do enorme potencial didático dos vídeos,
após os cursos na ACG os coordenadores irão basear seu trabalho com
os grupos folclóricos basicamente na decodificação dos vídeos, muito
mais simples se comparada à leitura das Tanzbeschreibungen. Além
disso, esse material é indispensável especialmente aos folcloristas que
desconhecem o idioma alemão e, portanto, não conseguem realizar a
leitura das Tanzbeschreibungen – nesse caso, o trabalho de instrução das
danças aos grupos folclóricos se baseará tão somente numa mimese do
registro em vídeo. O material didático é enviado a todos os grupos
folclóricos afiliados à Casa da Juventude e, desse modo, permite
também que os grupos folclóricos que não puderam enviar
representantes para o curso anual promovido pela ACG tenham acesso
ao repertório mais recente de danças populares germânicas.
Os registros em imagem em movimento possuem uma função
extremamente didática, constituindo-se como o principal recurso e
suporte para a difusão da prática do folclore “alemão” autêntico no
espaço brasileiro. Entretanto, o registro em vídeo é considerado por boa
parte dos especialistas em folclore, de um modo um tanto resignado,
como um “mal necessário”142. O objetivo dos cursos de dança da ACG é
formar as lideranças do espaço do folclore, inculcando um conjunto de
competências e habilidades constitutivas e necessárias a um
“especialista em folclore”. Sobre essa questão, o Sr. Beno Heumann
afirma, de modo categórico, que “[...] a gente tem que criar, eu sou
dessa opinião, nós temos que criar lideranças, e não meramente
passadores de material”. Por esse caminho, o registro em vídeo das
danças é um “mal necessário” na medida em que – ainda que
imprescindível à difusão da prática do folclore – torna dispensável a
142
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consulta à fonte histórica original, a descrição da dança
(Tanzbeschreibung), tornando esse procedimento cada vez menos
comum e habitual no espaço do folclore. Além disso, um registro em
vídeo é mais circunscrito e fechado. Um dos dançarinos pode ter
realizado um movimento equivocado durante a gravação do vídeo;
assim, se o registro em imagem em movimento não for cotejado com a
descrição da dança, a execução de determinada dança pode ocorrer de
modo impreciso. Ademais, existem variações e possibilidades distintas
de execução de uma mesma dança, levando em conta diferentes
registros históricos existentes, o que implica que danças e figuras de
dança podem ser executadas de formas variadas. A gravação em vídeo
opera o registro de apenas uma das versões possíveis de determinada
dança. Por fim, o registro em vídeo torna dispensável o domínio da
língua alemã, competência considerada indispensável para o
aprofundamento e imersão no universo da cultura germânica. Em suma,
com a centralidade que a imagem em movimento adquiriu no espaço, os
especialistas em folclore têm o receio de que a prática da dança
folclórica possa acabar limitando-se a uma mimese dos movimentos
registrados em um vídeo, dispensando o trabalho especializado de
mediação cultural, que depende de um conjunto específico de
competências e habilidades.
É central problematizarmos a variável “técnica” no que tange à
análise de práticas culturais, especialmente a questão dos “suportes”
disponíveis aos produtores de bens culturais para seu trabalho de
produção e difusão dos produtos simbólicos. Nesse sentido, devemos
levar em conta as relações entre o desenvolvimento técnico e as
possibilidades de disseminação da cultura – ao invés de supormos, como
ainda se mostra bastante comum nas análises acerca da indústria
cultural, que a reprodução técnica desqualificaria determinado produto
cultural, minando seu valor simbólico e eliminando sua “aura” de
autenticidade. O primoroso trabalho de Francis Klingender (1983) nos
oferece uma perspectiva interessante para desenvolvermos uma
discussão nesses marcos. Klingender (1983)143 realiza uma análise da
“arte industrial” – isto é, da arte reproduzida em grande escala,
industrialmente –, em um contexto de difusão da cultura e de
desenvolvimento progressivo de publicações e da imprensa. Ademais,
Klingender analisa os impactos do progresso do conhecimento científico
no desenvolvimento dos dispositivos de impressão, ou seja, os impactos
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do desenvolvimento técnico na disseminação e na circulação de ideias.
O autor irá analisar a relação entre cultura e desenvolvimento dos meios
de impressão, considerando especialmente a evolução da técnica de
reprodução de imagens e ilustrações (a “arte da ilustração”). Nesse
sentido, Klingender analisa a introdução e o uso de ilustrações – isto é,
de imagens produzidas industrialmente – em obras literárias e demais
suportes de difusão de textos. Dessa forma, a análise do autor se volta à
produção da arte disseminada e difundida em tipos específicos de
suporte (livro, jornal, revista, etc.). Por consequência, constata-se que
esses novos tipos de suporte têm impactos nas formas de leitura e
percepção dos textos, influenciando os modos de percepção estética
vigentes no mundo social.
No que tange ao espaço do folclore, levando em conta o
desenvolvimento e a disseminação de equipamentos e formatos para
gravação e reprodução de imagem em movimento e som, podemos
argumentar que, nos últimos anos, verificamos um processo tendencial
de migração do suporte escrito – as Tanzbeschreibungen, registros
históricos descritivos das danças, cuja decodificação é trabalhosa e
depende de um conjunto de competências específicas – para o suporte
da imagem em movimento – os registros de danças em vídeo, cuja
decodificação, muito mais simples, depende da reprodução mimética de
uma dança observável. Ao que tudo indica, podemos antever um papel
cada vez mais importante do suporte em vídeo para a prática da dança
folclórica de origem germânica no Brasil. Segundo o diretor do
departamento de danças da ACG, Dieter Kleine, até o presente, a
entidade possui cerca de duas mil danças populares catalogadas; dessas,
quase mil já foram ministradas em cursos, e a maior parte delas está,
portanto, registrada em vídeo.
Ademais, deve-se mencionar que o material didático produzido
na Casa da Juventude, especialmente os registros em vídeo, já foi
enviado a entidades europeias que atuam na promoção e na certificação
das danças populares, como a Deutsche Gesellschaft für Volkstanz
(DGV) – o que é frequentemente evocado durante as entrevistas com os
especialistas em folclore, constituindo-se como motivo de orgulho e, de
certo modo, funcionando como uma ratificação do trabalho
desenvolvido pela entidade. Tal exportação de subsídios para a prática
da dança ocorre em função do imenso potencial didático dos registros
em vídeo, suporte de fácil decodificação e disseminação de danças.
Desse modo, se a prática do folclore “alemão” no Brasil depende da
importação de um modelo e de referências históricas – isto é, registros
históricos escritos que descrevem as danças – provenientes do contexto
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europeu, o material didático produzido por meio do suporte em vídeo
permite – em alguma medida – a inserção do folclore “alemão”
praticado no Brasil no contexto do folclore internacional, por meio da
produção e exportação de registros de dança em um novo suporte,
registradas por meio da imagem em movimento, formato extremamente
atrativo em função da facilidade de disseminação e decodificação das
danças.
9. O espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil, assim como os
demais microcosmos sociais que constituem a totalidade do espaço
social, caracteriza-se como um universo estruturado e hierarquizado. Se
podemos considerar a Associação Cultural Gramado como uma entidade
promotora, formadora e representativa de folcloristas em âmbito
nacional, verificamos a existência das “regionais”, “associações
regionais” ou “ligas de folclore”, entidades promotoras do folclore
“alemão” com espoco de atuação regional, que promovem eventos e
formação a folcloristas por meio de “repasses”, agremiando um conjunto
determinado de grupos de dança folclórica – estes, por sua vez, com
atuação nas esferas municipal ou local.
Ao reconstituirmos a estrutura do espaço do folclore “alemão” no
Brasil, constatamos a existência de variadas instâncias de mediação
cultural, que têm como finalidade última realizar uma mediação entre as
fontes históricas que sustentam a prática do folclore germânico e o
conjunto de folcloristas e dançarinos brasileiros. Dito de outro modo,
por meio do trabalho de mediação cultural realizado pelas mais variadas
instituições e agentes, realiza-se principalmente uma mediação entre as
fontes históricas que dão sustentação à prática da dança popular de
origem germânica e o espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil.
A Associação Cultural Gramado realiza um trabalho de mediação
cultural entre, de um lado, especialistas europeus em folclore (que
ministram os cursos promovidos pela entidade) e as referências e fontes
históricas de origem germânica – fazendo catalogação e análise dessas
fontes, possibilitando sua transfiguração em danças performadas –, e de
outro, os coordenadores de grupos de dança folclórica no Brasil. Por
meio da formação dos coordenadores desses grupos – formados como
especialistas em folclore –, a ACG intermedia as fontes que dão
sustentação à prática das danças populares germânicas e os grupos de
dança folclórica “alemã” no Brasil. Esses coordenadores, por sua vez,
intermediam a relação entre o conjunto mais amplo de dançarinos e
grupos de dança e as instituições promotoras e legitimadoras do folclore,
intermediando, ao mesmo tempo, o acesso às fontes históricas que
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garantem a “autenticidade” e a legitimidade do folclore. Entre os grupos
de dança e a Associação Cultural Gramado, verificamos a existência de
outras instâncias de mediação, as “associações regionais de folclore”,
que realizam um trabalho de mediação cultural entre, de um lado, os
grupos folclóricos com escopo de atuação municipal, e de outro, a
principal entidade promotora do folclore “alemão” no Brasil – a Casa da
Juventude –, garantindo igualmente o acesso às referências históricas
que embasam a execução e a performance das danças populares
germânicas no contexto brasileiro.
As “regionais” ou “ligas de folclore” são agremiações de grupos
de dança folclórica – que têm, por sua vez, atuação em âmbito municipal
ou local –, organizadas segundo subdivisões territoriais, que levam em
conta regiões geográficas (microrregiões, mesorregiões, etc.) ou
aspectos fisiográficos. As “regionais” surgem pouco tempo após a
estruturação do departamento de danças da Casa da Juventude, em 1991,
representando um esforço de regionalização da entidade, processo que
visava à promoção da prática do folclore, à multiplicação de espaços de
formação e à disseminação do conhecimento e das informações
necessários à sustentação da prática do folclore “alemão” no Brasil.
Em face da impossibilidade de todos os grupos folclóricos
filiados à Casa da Juventude enviarem anualmente representantes para
os cursos promovidos pela entidade – em função dos custos e da
distância geográfica – para a obtenção do “novo” repertório de danças
germânicas, recentemente sistematizado e formatado para o espaço
brasileiro, bem como em função das restrições de espaço – a ACG
comporta hospedagem para 100 pessoas e um auditório para 60 pessoas
dançando e, à época da estruturação das regionais, o departamento
contava com cerca 300 grupos afiliados –, foram criadas as “regionais”,
como “braços do departamento de dança” – nas palavras de Dieter
Kleine –, visando à promoção de “repasses” – no vocabulário nativo do
espaço – em âmbito regional dos conhecimentos e das danças
sistematizadas e trabalhadas em determinado curso promovido pela Casa
da Juventude.
Um “repasse” é um encontro de coordenadores de grupos e
alguns dançarinos mais experientes – que auxiliam determinado
coordenador na assimilação das danças –, em que coordenadores
participantes da edição mais recente do curso promovido pela ACG
“repassam” as danças aprendidas aos demais coordenadores de grupos
de determinada região, que não puderam participar do curso. Essa
prática tem o claro objetivo de garantir a “autenticidade” das danças
performadas pelos grupos folclóricos, bem como reproduzir uma
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concepção e uma prática de folclore gestada e produzida
institucionalmente, garantindo os critérios de “fidedignidade histórica”
certificados institucionalmente pela Casa da Juventude. Na entrevista
com Dieter Kleine, diretor do departamento de danças da ACG, obtemos
elementos que explicitam a lógica em torno da estruturação das
“regionais” e da promoção dos “repasses”:
Dieter Kleine: Então o que é que se fazia? Então
as próprias regionais, depois, o pessoal vinha pra
cá, vamo dizer dois integrantes da regional ali.
Vinham pra cá, faziam o curso, e voltavam para a
regional e repassavam pros demais. Faziam os
repasses de dança né. Juntavam num fim de
semana e passavam aquilo que acontecia no curso.
Então isso, essas regio... Essa regionalização,
enfim, essas regionais tinham esse, tinham esse
papel, né? A gente mandava por exemplo, “Ah,
vocês têm quinze grupos”. Então a gente mandava
o material de quinze grupos para a regional, a
regional fazia o repasse, e no dia do repasse
entregavam os quinze kits, um para cada curso né,
para cada grupo, do curso.
[...]
Mas na verdade essas ligas surgiu através então do
departamento, por serem pontos chave então pra,
de divulgação do trabalho né144.

Segundo Dieter Kleine, inicialmente foram criadas dezoito
regionais, organizadas e distribuídas segundo regiões geográficas. No
presente, menos da metade permanece em funcionamento. Foi possível
constatar que sete regionais continuam em atividade, duas no Rio
Grande do Sul e cinco em Santa Catarina. Considerando que a maioria
dos grupos de dança folclórica está situada nesses dois estados, e
levando em conta os objetivos visados pelas “regionais” e os “repasses”
– isto é, a regionalização e a disseminação de conhecimento para outras
regiões, muitas vezes distantes de Gramado –, faz pleno sentido uma
maior incidência de “regionais” no estado de Santa Catarina,
considerando a distância e as limitações de envio de representantes para
os cursos anuais da Associação Cultural Gramado.
Apresento a seguir um mapeamento das “regionais” que
constituem e integram o espaço de práticas do folclore “alemão” no
144

KLEINE, Dieter. Entrevista citada.
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Brasil. Apesar de, na maior parte dos casos, serem instituições dispersas
no território brasileiro, com baixa institucionalidade e nível de
organização, e a despeito da pouca sistematicidade das informações
disponibilizadas pela ACG acerca das “regionais”, pode-se considerar
um mapeamento bastante satisfatório e representativo de tais entidades.
Quando disponíveis, procuro informar um conjunto de informações
pertinentes a tais entidades, tais como a data de fundação – período que,
de modo geral, se situa no início da década de 1990 –, o número de
grupos associados, os principais representantes e agentes ligados à
entidade, a existência de páginas na internet para divulgação
institucional, e os eventos e atividades que promovem (repasses,
encontros regionais de grupos folclóricos, eventos voltados à
apresentação de danças, etc.).
Dentre as “regionais”, foi possível constar a existência e
funcionamento das seguintes entidades:
(1) Liga de Grupos Folclóricos do Vale do Itapocu, sediada145 no
município de Jaraguá do Sul (SC), que compreende os grupos
folclóricos situados nos municípios que fazem parte da região do Vale
do Rio Itapocu (que integra a Mesorregião do Norte Catarinense). Em
1994, a entidade foi declarada como de utilidade pública pela Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul146. Um dos principais agentes envolvidos
na fundação da entidade foi o importante folclorista Carlos Cezar
Hoffmann; um dos presidentes da entidade foi o ex-folclorista Cassio
Correia. Adiante, voltarei a falar de ambos em maiores detalhes.
(2) Liga de Folclore do Alto Vale do Itajaí, que congrega grupos
folclóricos das microrregiões de Rio do Sul e de Ituporanga, os dois
municípios mais importante da região do Alto Vale do Itajaí. A Liga
conta com menos de uma dezena de grupos, não possuindo existência
enquanto pessoa jurídica. Entretanto, realiza a promoção de repasses
periodicamente. Atualmente com a presidência em vacância, a entidade
145

As “regionais”, com exceção da AFG – sobre a qual falarei em detalhes
adiante –, não possuem “sede”, no sentido de um espaço físico próprio. Assim,
ao mencionarmos que uma regional é “sediada” em determinado município, tal
assertiva se refere à cidade em que ela está registrada juridicamente, ou à cidade
em que normalmente se concentram as atividades promovidas pela entidade
(repasses, encontros, etc.).
146
JARAGUÁ DO SUL. Lei Nº 1945/94. Disponível em:
<https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/jaragua-do-sul/leiordinaria/1994/195/1945/lei-ordinaria-n-1945-1994-reconhece-de-utilidadepublica-a-liga-de-grupos-folcloricos-do-vale-do-itapocu>. Acesso em: 7 Abr.
2017.
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já foi presidida por Ingrid Böelling, de Braço do Trombudo (SC).
(3) Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio
Vale do Itajaí (AFG)147, fundada em 1993 e sediada na cidade de
Blumenau (SC), que agremia grupos das cidades de Blumenau, Indaial,
Pomerode, Guabiruba, Timbó e Benedito Novo, todos da microrregião
de Blumenau. A entidade tem como objetivo coordenar e unificar a
atuação dos grupos folclóricos da região de Blumenau. A AFG possui
vinte grupos associados, mostrando um nível expressivo de organização
institucional, possuindo página na internet, espaço físico próprio
(localizado no Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau), tendo atuação
na organização e na promoção de um conjunto variado de eventos
relacionados à dança (tais como o Tanz in Blumenau, o Kindertanz in
Blumenau e o Bundesvolkstanztreffen). Além disso, a AFG é a
responsável pela coordenação e organização das apresentações de
grupos de dança na Oktoberfest de Blumenau, além de ter iniciado
recentemente a oferta de cursos de dança germânica, promovidos
autonomamente pela entidade. Seu presidente é Ernandes Batista, de
Blumenau. Na próxima seção, irei analisar de modo detalhado a AFG,
pela sua posição destacada no espaço do folclore.
(4) Liga das Associações Alemãs do Oeste de Santa Catarina
(LAAOSC), entidade que atua na organização de repasses e encontros
de grupos folclóricos. A LAAOSC agremia grupos da microrregião de
São Miguel do Oeste (Extremo Oeste de Santa Catarina), localizados em
municípios tais como São João do Oeste, São Miguel do Oeste,
Itapiranga e Guaraciaba, envolvendo também alguns grupos de outras
regiões, como os da microrregião de Chapecó (por exemplo, os grupos
situados em Chapecó e Cunha Porã). Um dos principais representantes
da LAAOSC é o coordenador André Klunk, de São João do Oeste. Em
uma listagem elaborada em 2012, a LAAOSC contava com 24 grupos
associados148.
(5) Associação Germânica do Alto Uruguai e Vale do Rio do
Peixe (AGAUV), com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica localizado
147

Ver a página da entidade: AFG Tanz. Disponível em:
<http://www.afgtanz.org.br/>. Acesso em: 13 Out. 2016. Para informações
sobre a história e as atividades promovidas pela entidade, ver: AFG Tanz. A
associação. Disponível em: <http://www.afgtanz.org.br/w/a-associacao/>.
Acesso em 13 Out. 2016.
148
LIGA das Associações Alemãs do Oeste de Santa Catarina. Lista de
Endereços 2012. Disponível em: <http://doczz.com.br/doc/427783/liga-dasassociações-alemãs-do-oeste-de-santa>. Acesso em: 8 Abr. 2017.
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em Peritiba (SC). A entidade congrega grupos de municípios da
Mesorregião do Oeste Catarinense, especialmente os grupos situados na
microrregião de Concórdia (microrregião “Oeste”), em municípios como
Peritiba, Seara e Concórdia, e grupos da microrregião de Joaçaba
(“Meio-Oeste”), localizados em municípios como Joaçaba, Treze Tílias
e Luzerna. Essa região, especialmente a microrregião Meio-Oeste, é
atravessada pela bacia do Rio do Peixe. Alguns municípios da
microrregião de Concórdia formam uma região conhecida como Alto
Uruguai Catarinense (integrada por municípios como Concórdia e
Seara)149, o que explica a denominação empregada pela entidade. Um
dos principais representantes dessa regional é Edemar Sunti, da cidade
de Seara (SC).
(6) Associação Regional de Grupos de Danças Alemãs do
Planalto Médio e Alto Uruguai150, fundada em 1994, que abrange
grupos folclóricos localizados em três regiões “fisiográficas” do Rio
Grande do Sul, o Alto Uruguai (municípios de Erechim, Frederico
Westphalen, Santa Rosa, Três Passos, Três de Maio), o Planalto Médio
(Passo Fundo, Ijuí, Panambi), e as Missões (Cerro Largo, São Paulo das
Missões, entre outros). Internamente, a Associação se divide em três
núcleos: “Núcleo das Missões”, “Núcleo do Vale do Rio Ijuí” e “Núcleo
do Alto Jacuí”. De acordo com uma listagem de contatos relacionada à
organização de um repasse promovido em 2016, a entidade possui 24
grupos folclóricos associados151, demonstrando um elevado grau de
organização e promovendo um conjunto variado de atividades,
realizando anualmente encontro de grupos e uma Kinder Fest, além de
repasses. A entidade é atualmente presidida por Christiane Carine Jost
Hartmann, de Lagoa dos Três Cantos (RS).
(7) Regional Grande Porto Alegre, que congrega grupos das
microrregiões de Gramado-Canela (Serra Gaúcha) e Porto Alegre. A
entidade atua na organização de repasses, contando com a participação
149

O Rio do Peixe é um afluente cuja foz desemboca no Rio Uruguai. O Rio
Uruguai banha a região conhecida como Alto Uruguai, composta por
municípios de Santa Catarina e, principalmente, do Rio Grande do Sul.
150
Ver a página da entidade: ASSOCIAÇÃO Regional de Grupos de Danças
Alemãs do Planalto Médio e Alto Uruguai. Disponível em:
<http://regionaltanz.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 14 Set. 2016.
151
ASSOCIAÇÃO Regional de Grupos de Danças Alemãs do Planalto Médio e
Alto Uruguai. Lista de Endereços – Repasse 2016. Disponível em:
<http://regionaltanz.com.br/website/wp-content/uploads/2016/04/ListaEndereços-repasse-2016.doc> Acesso em: 14 Set. 2016.
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de grupos de Três Coroas, Igrejinha, Nova Hartz, Campo Bom, Estância
Velha, Dois Irmãos e Porto Alegre.
Por fim, cabe mencionarmos ainda outra entidade que compõe o
espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil que, entretanto, não se
constitui como uma “regional”. Trata-se da Fundação Cultural SuábioBrasileira, de Guarapuava (PR), fundada em 2001152. A Fundação
Suábio-Brasileira
mostra-se
uma
entidade
extremamente
institucionalizada, organizada e atuante, composta por mais de 30
grupos culturais – com atividades voltadas à dança, à música, ao canto e
ao teatro –, que atua na promoção de cursos, além de possuir uma
estação de rádio e um museu. Ademais, a entidade conta com um
volume significativo de patrocínio por parte de órgãos do Estado (como
o Ministério da Cultura) e de empresas. A Fundação Suábio-Brasileira
está voltada especificamente à preservação de tradições e à promoção da
herança “suábia” no Brasil. Desse modo, trata-se de uma entidade
direcionada especificamente à promoção da cultura dos Suábios, etnia
germânica que habitava o território que atualmente integra o estado
alemão de Baden-Württemberg, mais especificamente aos “Suábios do
Danúbio” (“Donauschwaben”), que é como são denominados os povos
germânicos que imigraram para o sudeste da Europa (para países como
Hungria, Romênia, Sérvia e Croácia) principalmente no século XVIII, e
que após a Segunda Guerra Mundial imigraram ao Brasil153. Apesar de
promover práticas culturais muito semelhantes àquelas desenvolvidas
pela ACG e pelas regionais ligadas ao seu departamento de danças – o
que torna impossível não inseri-la no espaço de práticas aqui analisado,
isto é, o espaço de práticas de danças populares de origem germânica no
Brasil –, a Fundação Suábio-Brasileira possui uma especificidade
extremamente importante, a saber, a delimitação do seu trabalho cultural
a uma origem étnica e territorial específica, enraizando sua prática
cultural exclusivamente no contexto das tradições dos imigrantes
suábios. Desse modo, apesar dos especialistas em folclore que
entrevistei terem conhecimento dessa entidade, e do fato dela possuir
vínculos institucionais com o departamento de danças da Casa da
Juventude, a Fundação Cultural Suábio-Brasileira executa um trabalho
específico e sem paralelo no contexto brasileiro, ocupando uma posição
152

Ver a página da entidade: FUNDAÇÃO Cultural Suábio-Brasileira.
Disponível em: <http://www.suabios.com.br/>. Acesso em: 4 Out. 2016.
153
Ver: FUNDAÇÃO Cultural Suábio-Brasileira. Histórico da Fundação.
Disponível em: <http://www.suabios.com.br/historico>. Acesso em: 4 Out.
2016.
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única no espaço de práticas da dança popular de origem germânica no
Brasil154.

10. Como foi previamente exposto, a Associação dos Grupos
Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí (AFG), liga de folclore
sediada na cidade de Blumenau (SC), recentemente passou a promover
cursos de danças populares de origem germânica, visando proporcionar
formação a coordenadores e estimular a disseminação de material de
trabalho aos grupos folclóricos, com ênfase nos grupos localizados na
região do Vale do Itajaí e no estado de Santa Catarina. Essa iniciativa
tem consequências extremamente importantes para a estrutura e as
posições ocupadas no espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil,
representando uma tomada de posição institucional da AFG, que tem
consequências para a lógica interna de funcionamento do espaço.
A primeira edição do curso de danças da AFG foi realizada em
2015, e desde então os cursos têm sido promovidos anualmente. O
primeiro curso contou com a participação de mais de uma centena de
folcloristas, número bastante expressivo. Segundo o presidente da AFG,

154

Não é incomum a existência de grupos de dança que, ao invés de praticarem
“danças germânicas” (ou “danças alemãs”, no sentido de danças de origem
germânica), adotam nomenclaturas como grupo de danças “austríacas”,
“suíças”, “pomeranas”, “ítalo-germânicas”, “alpinas” e assim por diante. Desse
modo, tais grupos embasam sua prática na delimitação de um contexto
territorial e cultural mais estrito, normalmente resgatando “tradições” da região
de origem da maior parte dos imigrantes que se fixaram no território onde
atualmente o grupo folclórico atua. Entretanto, a única entidade de maior
amplitude – que oferece formação e congrega variados grupos culturais – a
delimitar um contexto étnico e territorial específico de referência, é a Federação
Cultural Suábio-Brasileira.
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Ernandes Batista155, as dimensões e a amplitude do curso, bem como o
número elevado de folcloristas participantes, foram possibilitados em
razão do financiamento obtido junto a um edital da Fundação Cultural
de Blumenau. Em 2016, na segunda edição do curso e na ausência de tal
financiamento, o número de participantes foi reduzido para setenta
dançarinos, número ainda assim bastante expressivo.

155

BATISTA, Ernandes. Entrevista concedida a Lucas Voigt em 17/09/2016,
Blumenau – SC. As informações a respeito da AFG expostas nessa seção se
baseiam principalmente na entrevista com o Sr. Batista, complementadas por
textos sobre a história e as atividades promovidas pela entidade,
disponibilizados em seu site. Ver: AFG Tanz. Disponível em:
<http://www.afgtanz.org.br/>. Acesso em: 13 Out. 2016. Na ocasião da
entrevista, Ernandes gentilmente me recebeu na rodoviária de Blumenau e, após
um café da manhã “tipicamente” blumenauense, nos dirigimos à sede da AFG,
uma pequena sala localizada no Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau, para
a realização da entrevista. O espaço físico da AFG se constitui como uma sala
de trabalho, de proporções pequenas, que abriga uma pequena mesa, caixas de
som, estandartes, troféus e lembranças de encontros (que funcionam como
mementos dos eventos que a entidade participou ou promoveu) e um armárioarquivo com os documentos da entidade (aos quais o Sr. Batista me permitiu
acesso e consulta). Pode-se afirmar que essa sala tem dimensões, estrutura e
função homólogas à sala do departamento de danças da Casa da Juventude. A
visita à sede da AFG e a entrevista com o Sr. Batista ocorreram num sábado,
quando o Centro 25 de Julho estava sendo preparado para uma festividade de
casamento; assim, a entrevista ocorreu durante a montagem de palco e a
preparação do evento. Finda a entrevista, Ernandes muito gentilmente me
conduziu até o Parque Vila Germânica (antigo PROEB), onde ocorre a
Oktoberfest de Blumenau. Considerando que a entrevista ocorreu no mês de
setembro, a estrutura do Parque estava sendo organizada para a Oktoberfest.
Circulamos pelos pavilhões da festa, que estavam sendo montados, bem como
pelo setor administrativo responsável pela organização da festividade. Tal visita
guiada ao Parque Vila Germânica foi bastante interessante, além de demonstrar
a inserção social e o reconhecimento do presidente da AFG no universo da
“cultura germânica” em Blumenau e das suas entidades promotoras, se
considerarmos que esses são espaços restritos à circulação de turistas.
Posteriormente, Ernandes me guiou por um tour na cidade de Blumenau,
apresentando lugares de memória e pontos turísticos da cidade, como museus, a
Fundação Cultural de Blumenau, o Mausoléu Dr. Blumenau e o Biergarten.
Considerando que a entrevista ocorreu em um sábado, quando alguns dos
museus estavam fechados, é significativo termos obtido a possibilidade de
acesso e visitação, garantidos em função das redes de relação de Ernandes.
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Com base na entrevista com o Sr. Batista156, pode-se afirmar que
a lógica e a estrutura dos cursos promovidos pela AFG são semelhantes
à dos cursos realizados pela Associação Cultural Gramado, embora as
atividades que integram a programação do curso sejam voltadas
exclusivamente à prática da dança, isto é, verifica-se uma menor
incidência de “atividades complementares”. Tais cursos têm duração de
uma semana, ocorrendo no período de férias. Os cursos são ministrados
por um professor europeu convidado, ou um casal de professores. A
definição e o aceite por parte dos professores estrangeiros para os cursos
da AFG dependem do acionamento das redes de relações e de
sociabilidade dos membros da AFG e/ou do Centro Cultural 25 de Julho
de Blumenau. Como foi exposto, a AFG possui sede física nas
instalações do Centro 25 de Julho de Blumenau, possuindo ligações
íntimas e estreitas com tal entidade. Na narrativa do Sr. Batista a
respeito da fundação da AFG, bem como na narrativa institucional da
entidade, a origem e o surgimento da entidade são enraizados no
contexto das práticas desenvolvidas pelo Centro 25 de Blumenau, na
década de 1980; as menções à Casa da Juventude são exíguas, ao
contrário do que se verifica no tocante às demais “associações
regionais” de folclore que, via de regra, manifestam expressamente sua
vinculação ao departamento de danças da ACG.
Durante os cursos, o professor estrangeiro convidado é
156

No que tange a Ernandes Batista, podemos argumentar que ele possui a
origem social mais heterodoxa dentre os especialistas em folclore que
entrevistei. Ernandes nasceu em 21/09/1971, na cidade de Goiás (GO), e se
mudou ainda quando criança para o interior de São Paulo. Seu pai era
trabalhador rodoviário, oriundo do estado do Piauí. A família da sua mãe
provém do estado do Mato Grosso do Sul. Diferentemente dos demais
entrevistados, possui uma ascendência alemã longínqua que, segundo ele,
remonta à sétima geração (seu heptavô). No início da década de 1990, sua irmã
mudou-se para Blumenau para a realização de um estágio. Em uma visita à sua
irmã, conheceu a cidade de Blumenau e o estado de Santa Catarina. Em suas
palavras: “E foi amor à primeira vista, cheguei, me identifiquei com a cidade,
com a cultura, com principalmente com a educação do povo”. Poucos anos
mais tarde, mudou-se para Blumenau, residindo nessa cidade desde 1996. Nessa
época, durante um evento de um clube da cidade, presenciou a apresentação de
um grupo de danças folclóricas, pelo qual manifestou grande interesse, tendo
sido convidado para acompanhar os ensaios do grupo. Após acompanhar alguns
ensaios, passou a dançar, posteriormente a coordenar grupos, tendo assumindo a
presidência da AFG em 2013. Ernandes realizou uma estada de dois na
Alemanha, e atua profissionalmente como analista de comércio exterior.
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responsável pelo repasse das coreografias das danças, trabalho orientado
com base nos registros folclóricos históricos (as Tanzbeschreibungen).
O professor é encarregado também de realizar previamente o envio de
materiais e subsídios para a prática da dança (especialmente as
Tanzbeschreibungen e também as partituras das músicas que embasam
as coreografias). A coordenação da parte cultural dos cursos fica a cargo
de Roswhita Ziel, da AFG, que realiza a “montagem” do material
didático do curso, compilando e sistematizando as descrições das
danças, além de traduzi-las. Durante as atividades que compõem o curso
e especialmente no momento final – quando ocorre a “apresentação
artística” das danças –, realiza-se a produção de registros em vídeo, que
servem como material de apoio ao trabalho dos coordenadores, sendo
disponibilizado aos grupos vinculados à AFG, bem como aos demais
representantes de grupos que participaram do curso.
É extremamente significativo o fato das descrições das danças
serem traduzidas nos cursos da AFG, diferentemente do que ocorre nos
cursos da ACG, pois tal procedimento permite a leitura das
Tanzbeschreibungen por parte do conjunto integral de folcloristas que
participam de determinado curso, não se restringindo apenas aos
especialistas em folclore com domínio do idioma alemão. Ademais, a
Sra. Ziel realiza também traduções para o português de
Tanzbeschreibungen que são disponibilizadas na internet, em sites como
o Dancilla, plataforma wiki no formato de enciclopédia que compila
danças de origem popular. Nesse sentido, verifica-se no tocante à AFG
um investimento na disseminação e na acessibilidade das fontes que dão
sustentação à prática do folclore, atribuindo-se um peso muito menor a
um trabalho
institucionalmente orientado
de catalogação,
sistematização, preservação e guarda dessas fontes. Nas palavras de
Ernandes Batista: “Não, nós não queremos fazer concorrência de
nenhuma forma. Somente achamos que, nesse momento, aí entra o que
você me perguntou, os grupos podem, podem se fortalecer, eles podem
ter acesso, eles têm que ter acesso. Não é uma coisa que tem que ficar
confinada a uma só instituição. É conhecimento, isso tem que ser
repassado”157.
A promoção de cursos de danças por parte da AFG, segundo a
entidade, tem por objetivo facilitar e disseminar o acesso à formação em
folclore para os grupos da região do Vale do Itajaí e do estado de Santa
Catarina, pois, como vimos, é bastante custoso e nem sempre viável o
envio de representantes dos grupos folclóricos aos cursos promovidos
157

BATISTA, Ernandes. Entrevista citada.
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pela Casa da Juventude, em Gramado. No nível discursivo e consciente,
há uma clara rejeição à ideia de que os cursos promovidos pela AFG
tenham por objetivo competir ou fazer concorrência aos cursos
promovidos pela principal entidade do espaço do folclore, a Casa da
Juventude. Todavia, o que se verifica na prática – a despeito das
estratégias ou dos discursos conscientemente formulados – é que a
promoção de cursos de danças em Blumenau opera um tensionamento
do monopólio da formação de especialistas em folclore, até então detido
exclusivamente pela ACG. A AFG tem apresentado um
desenvolvimento e fortalecimento institucional significativo nos últimos
anos, demonstrando uma tendência de autonomização. Além disso,
alguns folcloristas catarinenses com quem conversei sinalizam a
possibilidade, ainda em modo bastante incipiente, de constituição de
uma “Federação Catarinense de Folclore”, que poderia projetar em nível
estadual a formação promovida pela AFG, constituindo-se como uma
entidade responsável por institucionalizar e coordenar o folclore
praticado no estado. De modo geral, uma parte dos especialistas em
folclore catarinenses menciona uma sensação de distanciamento –
geográfico e institucional – em relação à principal entidade e polo de
formação do espaço, a Associação Cultural Gramado, além dos custos
elevados com anuidades para a afiliação ao departamento de danças da
entidade. De todo o modo, ainda é necessário aguardarmos o
desenvolvimento de tais iniciativas no curso temporal, mas caso se
efetivem, verificar-se-ão impactos e reposicionamentos significativos na
constituição da figuração do folclore “alemão” no Brasil.
Ademais, devemos levar em conta o impacto de um conjunto de
processos sociais recentes nas práticas de formação de especialistas em
folclore, bem como no acesso às fontes que dão sustentação à prática do
folclore “alemão” no contexto brasileiro, tais como o desenvolvimento
de tecnologias, dos meios de comunicação e de transporte. Tais
processos, definidos conceitualmente pela literatura pertinente como
“globalização” – isto é, o processo de interconexão das sociedades
nacionais, que intensifica as interações sociais, a comunicação e o
transporte em escala global –, tornam extremamente factível e viável, no
espaço do folclore “alemão” brasileiro, o estabelecimento frequente e
intenso de contatos com especialistas europeus em folclore, bem como a
sua importação para a realização de cursos no Brasil. Além disso, com a
proliferação de informações e conteúdos em função do desenvolvimento
tecnológico e de novos tipos de suportes, o acesso às fontes que
sustentam a prática do folclore se torna muito mais simples e facilitado.
O advento da internet é mencionado como um fator importante por
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vários especialistas em folclore que entrevistei. A internet possibilitou o
acesso a materiais antes restritos, contidos em publicações
especializadas e de difícil acesso, conservadas e catalogadas
institucionalmente158. Atualmente, há um volume significativo de
conteúdo disponível – parte dele inclusive em português – em
plataformas como o Dancilla159, compilações de descrições de danças
(Tanzbeschreibungen) disponibilizadas em páginas na internet160, além
de um volume expressivo de registros em vídeo de performances de
danças populares de origem germânica, disponibilizados em canais
como o Youtube – sendo muitos desses registros produtos da
performance e de apresentações de grupos de dança brasileiros. Tais
transformações impactam a lógica da prática do folclore “alemão” no
Brasil, bem como a própria estrutura e as posições ocupadas no espaço.
Tais processos possibilitam que associações ou mesmo grupos
folclóricos ministrem cursos e promovam eventos com experts
europeus, e que haja uma maior difusão das informações e das fontes
históricas que sustentam a prática do folclore. Por consequência,
verifica-se uma descentralização da formação e da especialização dos
folcloristas, cujo monopólio estava localizado em Gramado. Em suma,
todo esse contexto representa um tensionamento no monopólio de
formação dos especialistas em folclore “alemão” no Brasil e,
consequentemente, da posição dominante ocupada pela ACG no espaço,
visto que os contatos com especialistas europeus e o acesso às fontes
para a sustentação da prática do folclore, inicialmente restritos,
catalogados e mediados pelo trabalho cultural especializado de uma
instituição, agora se tornam disseminados e facilitados. Apesar de
mostrar-se temerário esboçarmos qualquer previsão mais definida a
respeito da questão, é lícito afirmarmos que o desenvolvimento
tecnológico e dos meios de comunicação tem – e terá ainda mais –
impactos significativos na própria constituição do espaço de práticas do
158

Para uma análise detalhada de tais publicações, ver o terceiro capítulo.
Ver:
DANCILLA.
Disponível
em:
<http://www.dancilla.com/wiki/index.php/Hauptseite>. Acesso em: 2 Nov.
2016.
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Para um catálogo de Tanzbeschreibungen, ver, por exemplo, a página de uma
entidade da cidade de Freising (Bavária), ligada à promoção e ao cuidado das
danças populares. VOLKSTANZKREIS-FREISING. Tanzbeschreibungen.
Disponível em: <http://www.volkstanzkreis-freising.de/frames/frame1.html>.
Acesso em: 22 Jun. 2016. Um dos membros dessa entidade, Walter Bucksch, foi
um dos professores convidados para a edição de 2017 do curso da AFG.
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folclore “alemão” no Brasil, de um modo que ainda se mostra difícil de
antever com clareza.
Um conjunto de fatores e condições específicas nos auxilia a
compreender o fortalecimento institucional da AFG e a posição cada vez
mais proeminente que a entidade tem ocupado no espaço do folclore
“alemão” no Brasil. No plano discursivo, a AFG reivindica para si a
execução de um trabalho cultural marcado por caracteres como a
“seriedade” e o “profissionalismo”. Há alguns anos, a AFG é a entidade
responsável pela organização e coordenação das apresentações de
grupos folclóricos – tanto de Blumenau como de outras municipalidades
– na Oktoberfest, administrando todos os assuntos relacionados a grupos
folclóricos na festividade. De acordo com o presidente da AFG,
Ernandes Batista, a principal fonte de financiamento da entidade provém
da administração e do gerenciamento das apresentações dos grupos
folclóricos associados à AFG na Oktoberfest. Desse modo, o
financiamento obtido pela AFG com sua atuação na Oktoberfest, bem
como o próprio fato da entidade estar sediada na cidade de Blumenau,
lega à entidade um grande potencial institucional. Apenas em
Blumenau, verifica-se a existência de quinze grupos de danças
folclóricas germânicas, número bastante expressivo, constituindo-se
muito provavelmente como a cidade com a maior incidência de grupos
de dança no Brasil. Ademais, a cidade de Blumenau possui dimensões e
um contingente significativo de habitantes para os padrões catarinenses,
bem como uma atividade industrial expressiva, além de executar um
investimento consciente e consequente na construção e na exploração da
“herança”, da “tradição” e da “cultura alemã”. Por meio de uma
articulação entre a construção de sentidos identitários e étnicos e a
exploração turística e comercial da “cultura alemã”, Blumenau se
constitui como o projeto mais bem-sucedido e conhecido de
representação, expressão e simbolização da “germanidade” em nível
municipal no contexto brasileiro. Em função desse conjunto de
condições, a AFG adquiriu projeção e destaque no espaço do folclore no
Brasil, executando um trabalho cada vez mais independente, a despeito
da sua vinculação de origem à Casa da Juventude, enquanto uma
“associação regional”. Com todas as possibilidades delineadas, a AFG
verificou um processo de consolidação institucional, passando a
promover cursos e agremiar grupos da região do Vale do Itajaí –
projetando-se como uma entidade de expressão estadual –, e
desenvolvendo um trabalho cada vez mais autonomizado.
Uma discussão pormenorizada acerca da AFG mostra-se
pertinente por nos possibilitar uma chave de entrada para outra questão,
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extremamente importante e incontornável para a análise do folclore
“alemão”, bem como das questões relacionadas à “tradição” e à
“cultura” germânica no Brasil: as festas étnicas, notadamente as
Oktoberfesten. De acordo com o presidente da AFG, a prática da dança
folclórica de origem germânica em Blumenau tem início em um
processo diretamente imbricado com a Oktoberfest, isto é, a formação
de grupos folclóricos visava à apresentação cultural na festividade.
Nesse contexto, em 1984 – no mesmo ano da primeira edição da
Oktoberfest – é fundado o Blumenauer Vokstanzgruppe, primeiro grupo
de danças folclóricas que se tem notícia na cidade de Blumenau161. O
grupo foi idealizado por Harold Letzow, que posteriormente se tornou
embaixador da Oktoberfest. Em função de dissidências162 e amplificação
do trabalho do Blumenauer Volkstanzgruppe, verificou-se a
disseminação e o surgimento de novos grupos de dança em Blumenau.
Em 1987, é fundado o Grupo Folclórico Teutônia (vinculado à
Sociedade Esportiva Ipiranga), sob idealização de Friedrich Ideker. Nos
anos seguintes, novos grupos são formados – principalmente por exintegrantes do Blumenauer Volkstanzgruppe – e, em 1993, oito grupos
da cidade de Blumenau irão fundar a AFG, como entidade
representativa e agremiadora dos grupos.
Como já foi exposto, considera-se a primeira Oktoberfest no
Brasil a festividade realizada em Itapiranga (extremo-oeste catarinense),
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As informações se baseiam principalmente em um texto sobre a história da
AFG, disponibilizado no site da entidade. Ver: AFG Tanz. A associação.
Disponível em: <http://www.afgtanz.org.br/w/a-associacao/>. Acesso em 13
Out. 2016.
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Os grupos de dança possuem uma complexa microestrutura interna de
tensões e de poder, tema que será abordado adiante. Entretanto, pode-se adiantar
que, no que tange à questão das “dissidências”, elas ocorrem primordialmente
em função de fatores de ordem pessoal; divergências no tocante à prática e às
concepções acerca do folclore são menos frequentes.

172
em 1978163. Alguns anos mais tarde, terão surgimento as três maiores
Oktoberfesten do Brasil: a de Blumenau (SC) e de Santa Cruz do Sul
(RS) em 1984, e a de Igrejinha (RS) em 1988. O período de surgimento
das Oktoberfesten no Brasil, portanto, trata-se no mesmo período e
contexto sócio-histórico de institucionalização do espaço de práticas da
dança folclórica “alemã” no Brasil que, como vimos, compreende a
década de 1980 e o início da década de 1990 – em que se verificam a
proliferação de grupos de dança, a promoção sistemática de cursos de
formação de folcloristas e a fundação do departamento de danças da
Associação Cultural Gramado. Desse modo, no que tange à cultura e à
herança alemã no Brasil – especialmente nos estados do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina –, podemos caracterizar a década de 1980 e o
início dos anos 1990 como um contexto sócio-histórico caracterizado
por um conjunto diversificado e articulado de práticas, orientadas
segundo um investimento consciente e consequente na promoção da
germanidade no Brasil.
As Oktoberfesten são, via de regra, festividades promovidas por
administrações municipais – organizadas e executadas principalmente
por “Secretarias de Turismo”164 –, inspiradas na Oktoberfest de
Munique, voltadas à exploração comercial e turística das “tradições”
germânicas no Brasil. As festividades têm maior incidência nos estados
163

Há menções a uma “Oktoberfest” promovida pela Sociedade Ginástica de
Porto Alegre (SOGIPA, entidade fundada em 1867), no início do século XX. A
festividade ocorreu em 1911, promovida por uma associação de bávaros
vinculada à SOGIPA, Die Haberer, como uma celebração do centenário da
primeira Oktoberfest de Munique (que ocorreu em 1810). Entretanto, tal
festividade era bastante distinta do que hoje se entende por Oktoberfest.
Tratava-se antes de um “baile social”, ao invés da lógica atual das
Oktoberfesten, isto é, festas massificadas, com shows de bandas e produção em
escala industrial de bebidas e alimentos associados à culinária germânica, com
forte exploração comercial e turística. As Oktoberfesten, como conhecemos
hoje, têm início e se disseminam em fins da década de 1970 e na década de
1980. Cabe aqui um agradecimento a Denis Simões, por ter me alertado para a
Oktoberfest promovida pela SOGIPA. Para mais informações sobre esse tema
ver, por exemplo, Rodeghiero (2013).
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O caso de Blumenau é interessante. A organização da Oktoberfest e o
gerenciamento do Parque Vila Germânica estão a cargo da Secretaria de
Turismo do município, e não da Fundação Cultural de Blumenau. Tal fato é
expressivo na medida em que demonstra a tônica da festividade, isto é, um
evento antes de tudo turístico, com inspiração na cultura germânica, concebido
e projetado para um público composto por turistas.
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do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, embora também
ocorram em estados que não integram a região Sul, como São Paulo e
Pernambuco, dentre outros. A programação das festividades comporta
especificidades considerando o município em que é realizada, mas de
modo geral as Oktoberfesten compreendem shows – de bandas de
música alemã, bem como de artistas de reconhecimento nacional, sem
ligação com as “tradições” germânicas –, desfiles, jogos e competições,
apresentações de grupos de danças folclóricas, além de consumo
expressivo de chopp e de alimentos relacionados à culinária alemã. Em
alguns casos, como em Santa Cruz do Sul, a Oktoberfest opera
simultaneamente como uma feira de produtos e serviços agropecuários.
As Oktoberfesten – principalmente as de maior projeção – atingem um
número significativo de público, tratando-se de festas massificadas e
extremamente “populares”, no sentido de possuírem um volume
expressivo de público165.
As Oktoberfesten brasileiras estão diretamente imbricadas aos
contextos municipais em que são gestadas, muitas delas tendo sido
idealizadas com o intuito de atender demandas locais ou resolver
problemas específicos e concretos dos municípios. Assim, as
administrações municipais encontram na “tradição” e na “herança”
alemã associada ao município um ativo para a exploração e a obtenção
de recursos. Sem nos delongarmos sobre a questão, passemos
brevemente em revista o contexto histórico e municipal de origem das
três principais Oktoberfesten brasileiras.
No que tange à Oktoberfest de Blumenau, sabe-se que a
festividade foi catalisada como uma reação às grandes enchentes de
1983 e 1984 – a festa já era planejada há alguns anos, com sua primeira
edição prevista para outubro de 1983, só podendo ser realizada no ano
seguinte, em função da enchente –, considerada como uma possibilidade
econômica que poderia auxiliar na reestruturação e reconstrução da
cidade. A Oktoberfest de Santa Cruz do Sul tem origens que remontam à
antiga Festa Nacional do Fumo (FENAF) – a terceira e última edição
dessa festa ocorreu em 1978 –, visto que a região é um dos principais
polos de produção de fumo no país. Com o crescimento da campanha
165

Em 2016, na trigésima terceira edição da Oktoberfest de Blumenau, a maior
do Brasil e a terceira maior do mundo, o público superou 500 mil pessoas. Em
1992, na nona edição, superou um milhão de pagantes. Ver a página oficial da
entidade.
OKTOBERFEST
Blumenau.
Disponível
em:
<http://www.oktoberfestblumenau.com.br/oktoberfest/estatisticas/>.
Acesso
em: 20 Abr. 2017.
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antitabagista, a administração municipal optou pela reorientação da
festa, promovendo em 1984 uma Oktoberfest. De modo paralelo à festa,
permanece sendo realizada uma feira de exposições agropecuária,
industrial e comercial (a Feira Sul), com destaque à indústria fumageira.
A Oktoberfest de Igrejinha é considerada uma festa “comunitária”, visto
que sua organização depende da atuação de voluntários da cidade
(membros de escolas, igrejas, clubes e demais entidades do município),
que atuam na organização, na produção de alimentos e na
comercialização de souvenires. A renda da Oktoberfest é revertida a
instituições beneficentes e entidades do município e da região de
Igrejinha166. Em todas essas festividades, que têm como um dos
principais objetivos a arrecadação de recursos por parte de
administrações municipais por meio da construção e promoção de
símbolos identitários e culturais representativos dos municípios, o
folclore e a atuação de grupos de dança folclórica foram integrados com
vistas a um fortalecimento das dimensões “cultural” e “tradicional” da
festa167.
No que tange ao caso de Blumenau, é interessante pontuarmos
que a maior parte do contingente de imigrantes que se fixaram na
colônia tem proveniência de regiões localizadas ao Norte da Alemanha –
Baixa Saxônia (Hannover, Braunschweig), Holstein, Hamburgo,
Pomerânia, etc. –, e um contingente pouco significativo de imigrantes da
Bavária, região Sul da Alemanha, estado onde originalmente a
Oktoberfest foi criada – a primeira festividade ocorreu em 1810, na
cidade de Munique. Desse modo, a construção de vínculos por parte da
cidade de Blumenau com uma festividade culturalmente bávara, isto é, a
promoção da germanidade em nível municipal por meio da Oktoberfest
– festividade com origens ligadas a um território que não possui per se
nenhuma identidade cultural com os imigrantes e descendentes de
alemães radicados em Blumenau – só pode ocorrer por meio da
invenção de uma tradição – no sentido de Hobsbawm e Ranger (1984) –,
processo que, em um momento histórico delimitado e posterior à prática
cultural de referência, projeta-a como uma tradição caracterizada pela
166

As informações mencionadas aqui se baseiam na minha própria experiência
em Oktoberfesten – no que tange à de Blumenau –, na entrevista supracitada
com Denis Simões, bem como em consultas às páginas na internet das
respectivas Oktoberfesten.
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Nas palavras de Simões: “Os três movimentos, Santa Cruz, em Blumenau e
Igrejinha enxertou o folclore pra dar cara pro evento, né?”. In: SIMÕES, Denis
Gerson. Entrevista citada.
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“antiguidade” e pela vinculação inalienável ao grupo social a que está
associada168.
É importante destacar que as Oktoberfesten no Brasil possuem
especificidades e diferenças em relação à festa de Munique – tomada
como modelo, parâmetro e referência –, realidade que muitas vezes é
responsável por disseminar um tipo de crítica que imputa falta de
“autenticidade” às versões brasileiras da Oktoberfest. Todavia, se
considerarmos as Oktoberfesten no Brasil como produtos sociais e
simbólicos dos contextos em que são realizadas – como vimos, as
festividades estão diretamente imbricadas aos contextos municipais em
que são gestadas –, isto é, como festividades com inspiração e influência
da cultura germânica, mas intrinsecamente ligadas ao contexto
brasileiro, podemos aventar que as Oktoberfesten são um dos produtos
culturais e simbólicos mais expressivos e “autênticos” da “teutobrasilidade” – no sentido que eu emprego ao termo, isto é, de uma
construção identitária em devir, ambivalente e duplamente referenciada,
construída no Brasil com base em referências à Alemanha e à “herança”
legada pelos antepassados alemães. Dito de outro modo, as
Oktoberfesten no Brasil são festividades relacionadas à cultura
germânica e inspiradas na “germanidade”, produzidas no contexto e na
realidade brasileira, estando diretamente imbricadas e enraizadas nos
contextos social, histórico e municipal em que são produzidas, que
dependem do investimento de sentidos e de práticas por parte do grupo
étnico “teuto-brasileiro”, e que produzem experiências de identificação
– em termos de “identidade” e de “autoimagem grupal” – para o
conjunto de agentes que atua na organização das Oktoberfesten ou que
participa das festividades.
Usualmente verificam-se no senso comum dois tipos de postura e
análise, igualmente infrutíferas, no que tange à incontornável
constatação do processo de invenção inerente à Oktoberfest de
Blumenau – e, por extensão, às demais Oktoberfesten e ao conjunto de
práticas ligadas à “germanidade” no Brasil. Uma delas, bastante comum
entre “teuto-brasileiros” – e que se mostra praticamente inexistente no
ambiente acadêmico e científico – é a tentativa de apagamento – ou o
próprio desconhecimento – da invenção inerente às práticas
“tradicionais” germânicas no Brasil, visando à legitimação do
investimento de agentes teuto-brasileiros na construção social de sua
“herança” cultural e étnica. Nessa visão, a “tradição” alemã no Brasil
168

Para uma análise da Oktoberfest de Blumenau a partir da perspectiva das
invenções das tradições, ver o importante trabalho de Flores e Wolff (1997).
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possui ligações diretas, não mediadas, contíguas e indissociáveis à
cultura germânica existente no passado na Alemanha – ou mais
precisamente, em territórios germânicos que hoje integram o que se
entende por “Alemanha”. Outro tipo de leitura em vigência no senso
comum – e que surpreendentemente encontra adeptos e ressonância no
ambiente acadêmico, em uma expressão do senso comum douto – é uma
aparente tentativa de desqualificação e deslegitimação per se da
“tradição” e das práticas culturais germânicas no Brasil. Revestida pela
aura da “criticidade”, tal postura realiza uma crítica social – não
sociológica – que opera uma deslegitimação de quaisquer possibilidades
de uma germanidade “autêntica” no Brasil, ao enfatizar as
incongruências e inconsistências que são características e constitutivas
dos processos de invenção de tradições. Esse tipo de postura
normalmente reduz a construção da germanidade no Brasil – e de
práticas associadas à “cultura” e à “tradição” germânica – meramente a
interesses políticos, mercadológicos, midiáticos e de “elites”, ignorando
os sentidos investidos por teuto-brasileiros e os elementos simbólicos
implicados na construção e na fabricação da sua origem social, histórica
e étnica169. A postura que eu emprego e defendo tem por objetivo a
execução de uma análise que leve em conta os complexos
condicionantes sociais e históricos constitutivos dos processos de
169

Um exemplo desse tipo de postura pode ser encontrado na dissertação em
jornalismo de Moser (2016), “Jornalismo forjado: a participação da imprensa
na imposição da identidade germânica em Blumenau”, defendida recentemente
nessa universidade. A tese da autora é de que a imprensa blumenauense
contribui para a “imposição” de uma identidade hegemônica e única, ignorando
“vozes dissonantes” a tal discurso dominante. Nesse sentido, a leitura do
trabalho parece sugerir uma atuação da mídia na imposição de uma visão única
com a qual aparentemente não haveria identificação a priori por parte de
Blumenau e dos blumenauenses. Ironicamente, é curioso apontarmos que a
identidade germânica em Blumenau, nessa leitura, teria sido imposta – pela
mídia, entre outros grupos dominantes –, de um modo surpreendentemente bemsucedido, se considerarmos seu descolamento e estranheza ao universo
blumenauense. As limitações do trabalho de Moser (2016) residem, por um
lado, no descolamento da mídia do conjunto do mundo social – aparentemente
como uma instituição formadora de opiniões e visões direcionadas a uma massa
destinada a simplesmente incorporá-las; e, por outro, a acentuação parcial e
“engajada” das posições dissonantes à identidade germânica por parte da autora
é acompanhada de uma ausência de reflexões sobre a possível identificação dos
agentes sociais em relação à imagem identitária produzida pela e para a cidade
de Blumenau.
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invenção de tradições, esforço que não deslegitima – nem visa
deslegitimar – as práticas culturais analisadas – invectiva que, ademais,
é impossível a qualquer analista orientado segundo os princípios básicos
de neutralização axiológica. Na medida em que os processos de
invenção de tradições são produtos de grupos sociais e do investimento
de agentes, eles se constituem como processos riquíssimos, impregnados
de simbolismo e que expressam o conjunto de caracteres sociais que
estão na base de sua gênese, extremamente profícuos e pertinentes para
análise por um analista social atento e sensível. Em suma, tal postura
leva em conta o investimento dos teuto-brasileiros na produção de
sentidos de pertencimento étnico e cultural e na reprodução de práticas
culturais germânicas, que nem por isso são sumariamente “legitimadas”
e afirmadas, na medida em que se inserem em um complexo processo de
invenção de tradições – do qual, como vimos, depende o trabalho de
elites, nas esferas da cultura, da política e da economia. Em minha
perspectiva, analisar as incongruências inerentes à tradição,
conjuntamente aos elementos simbólicos e aos sentidos investidos pelos
agentes sociais na construção de uma herança cultural e étnica – sem
legitimá-la ou deslegitimá-la –, desde um ponto de vista distanciado e
objetivado, se constitui como o próprio trabalho do sociólogo e do
historiador que se debruçam sobre esse tema.
Problematizemos, por fim, as relações entre a prática da dança
folclórica e as Oktoberfesten, isto é, as relações entre grupos folclóricos
e festividades étnicas170. Como vimos, as Oktoberfesten são, via de
regra, festividades étnicas que se disseminaram no contexto brasileiro na
década de 1980, promovidas por administrações municipais tendo em
vista dois objetivos complementares e inter-relacionados: a obtenção de
recursos por meio da exploração econômica e turística da “herança”
germânica associada ao município, e a promoção de símbolos
identitários representativos das municipalidades. Os grupos de danças
170

Nas décadas de 1980 e 1990, verificou-se no Brasil uma disseminação de um
conjunto amplo e variado de festas “germânicas” denominadas Oktoberfesten.
Entretanto, verifica-se outro conjunto de festividades étnicas, ligadas à
promoção da germanidade no Brasil e muito similares ao formato das
Oktoberfesten – ocorrendo inclusive no mesmo período anual –, que adquirem
outras nomenclaturas. É o caso, por exemplo, da Kegelfest de Rio do Sul (SC) –
que integra atividades voltadas à prática do jogo de bolão –, e da Schützenfest
de Jaraguá do Sul (SC) – essa última festividade integra à sua programação
práticas relacionadas à caça e ao tiro, atividades promovidas pelas
“tradicionais” sociedades de atiradores (Schützenverein).
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folclóricas, por outro lado, têm uma origem histórica e uma lógica de
fundação e de financiamento mais diversificados. No que tange aos
grupos folclóricos, como veremos, embora muitos deles tenham sido
fundados, fomentados e amplamente promovidos nas décadas de 1980 e
1990 por meio do financiamento de administrações municipais – com
vistas à construção e à promoção de símbolos identitários
representativos para seus municípios, em que os grupos de danças
operam muitas vezes como uma política cultural e ocupacional
destinada à juventude171 –, essa não é a única realidade e cenário
possível. De um lado, a prática do folclore tem origem em clubes e
associações culturais, de natureza privada – ao invés de instituições
públicas –, tais como os Centros 25 de Julho. Como vimos, é no
contexto do Movimento 25 de Julho que se desenvolve inicialmente a
prática da dança folclórica, através da promoção e do fomento de grupos
folclóricos por parte dos Centros Culturais 25 de Julho. Nesse sentido,
os grupos folclóricos e a prática da dança folclórica possuem uma
história e uma sociogênese próprias que, como foi apontado, remontam
de modo mais longínquo aos anos de 1950, e de modo mais expressivo à
década de 1980. Muitos grupos folclóricos possuem ainda hoje
vinculação institucional a clubes, sociedades e associações privadas. De
outro lado, verifica-se a incidência de grupos privados, sem ligação a
clubes, fomentados por agentes que manifestam interesse por atividades
culturais e que mobilizam suas redes de relações para a organização e a
fundação de grupos folclóricos. Nesse caso, os grupos folclóricos
operam como “grupos de amigos” – em muitos casos funcionando como
espaços de sociabilidade para elites locais, visto que são usualmente
compostos por próceres das cidades em que estão localizados. Portanto,
ambos os fenômenos – as Oktoberfesten e as práticas de grupos
folclóricos – têm diferenças históricas de origem significativas, sendo
ademais orientados por lógicas de execução com particularidades
importantes. No tocante às Oktoberfesten, pode-se afirmar que trata-se
de práticas culturais germânicas “descentralizadas”, na medida em que
inexiste uma instituição central legitimadora, de escopo nacional – ou
mesmo entidades legitimadoras e “autenticadoras” de âmbito regional –

171

Enquanto política cultural e educacional direcionada a jovens, um grupo de
danças folclóricas é um fim em si mesmo, isto é, não há necessariamente uma
demanda que imponha a realização de apresentações dos grupos em festividades
étnicas ou demais eventos públicos.
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para as variadas festividades existentes no Brasil172. A prática da dança
folclórica, ao contrário, depende da mediação cultural e do trabalho de
autenticação realizado por entidades legitimadoras. Tendo como
instituições propulsoras e promotoras, a partir dos anos de 1950 e de
modo mais expressivo a partir da década de 1980, centros de cultura
alemã espalhados pela região Sul do Brasil – os Centros Culturais 25 de
Julho, bem como sua representante nacional, a Federação 25 de Julho –,
e a partir de fins da década de 1980 até os dias atuais principalmente a
Casa da Juventude e suas associações regionais, pode-se afirmar que os
grupos possuem uma articulação de abrangência nacional, atuando de
modo coordenado e seguindo critérios padronizados e específicos que
orientam a prática do folclore “alemão”. Como vimos, tais instituições –
a Federação dos Centros Culturais 25 de Julho e a Casa da Juventude –
foram pioneiras na sistematização e na oferta de cursos de formação
para a prática do folclore “alemão”, tendo promovido uma concepção
específica de folclore – caracterizada pela “autenticidade” e pela
“fidedignidade histórica” –, que enfatiza e dá centralidade às dimensões
cultural e histórica do folclore “alemão” – em detrimento de suas
dimensões mais comerciais e turísticas –, visando certificar e
salvaguardar de imprecisões e equívocos a “cultura” e a “tradição
germânica” que estavam sendo inventadas no Brasil através de um
conjunto diversificado de práticas, que têm surgimento na recomposição
das elites do grupo étnico alemão a partir do término do Estado Novo e,
de modo sistemático, disseminado e abrangente, a partir da década de
1980.
Nesse sentido, devemos rejeitar uma relação necessária e de
causalidade entre os fenômenos das Oktoberfesten e dos grupos
folclóricos. Dito de outro modo, não se pode associar e enlear
peremptoriamente grupos de danças folclóricas “alemãs” e festividades
étnicas de inspiração germânica, como as Oktoberfesten. Embora seja
uma realidade extremamente comum a apresentação cultural de grupos
de danças folclóricas em Oktoberfesten, o fato constatado na cidade de
Blumenau – isto é, uma imbricação de origem entre a fundação dos
172

O que não implica, obviamente, que não haja relações ou influência mútua
entre as festividades. Usualmente, uma determinada Oktoberfest tem
surgimento com base na inspiração e no modelo de outra festividade, em
relação à qual determinado agente público teve contato ou participação. Assim,
esse agente irá fomentar a organização de uma festividade similar em sua
própria municipalidade, reproduzindo a lógica da festividade modelo, e
integrando particularidades municipais à programação da festa.
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grupos de dança folclórica no município e a Oktoberfest – não é regra
ou condição necessária no espaço de práticas da dança folclórica alemã
no Brasil. Nem todas as cidades que receberam contingentes
imigratórios possuem festividades étnicas, e nem todos os grupos
folclóricos direcionam seu trabalho ou foram fundados para a realização
de apresentações em Oktoberfesten. As festas étnicas, via de regra, não
foram criadas por folcloristas ou coordenadores de grupos de dança e, de
modo geral, verifica-se que o folclore foi integrado e “enxertado” a
posteriori nas Oktoberfesten, visando o fortalecimento da sua dimensão
cultural. Assim, apesar da proliferação de grupos folclóricos e das
Oktoberfesten no Brasil serem fenômenos circunscritos a um mesmo
período sócio-histórico e ao contexto mais amplo e recente de
“reavivamento” – ou, mais precisamente, de “invenção” – das tradições
alemãs e de promoção da germanidade no Brasil, que remonta à década
de 1980 e ao início dos anos 1990 – marcado por um investimento
consciente, consequente e de abrangência nacional na promoção da
cultura e da herança “germânica” –, trata-se de dois movimentos que –
ainda que relacionados – ocorrem de modo paralelo, tendo sido
promovidos de modo independente, des-coordenado e descentralizado e
que, todavia, acabaram por convergir e se beneficiar reciprocamente.
Ademais, não há consenso entre os especialistas em folclore no
que tange à participação de grupos folclóricos nas Oktoberfesten. Os
discursos dos folcloristas que entrevistei exprimem um conflito em
torno da Oktoberfest, que se constitui, portanto, como um objeto em
disputa. Podemos resumir as divergências sobre a questão em dois tipos
de posicionamento. Se mostra-se bastante claro, como foi demonstrado
em nossa argumentação e como é reverberado pelos próprios
especialistas em folclore, que a Oktoberfest é uma festividade
estruturada e direcionada à exploração comercial e turística da tradição
alemã, parte dos especialistas prefere se prevenir da participação em tais
eventos, visto que os grupos folclóricos são entidades voltadas para a
promoção criteriosa da cultura alemã, sendo espaços de atuação e
sociabilidade para agentes “comprometidos” com a herança e a tradição
alemã “autêntica” no Brasil. Outro conjunto de folcloristas, partindo da
mesma constatação a respeito do caráter comercial da Oktoberfest,
defende a atuação dos grupos na festividade, com o objetivo de
fortalecer a sua dimensão cultural, introduzindo a tradição e o folclore
historicamente referenciado – e, portanto, “legítimo” –, evitando que a
festividade se reduza meramente a um evento comercial, massificado e
destinado ao consumo da “cultura alemã” por parte de turistas.
Vejamos textualmente uma das leituras acerca das Oktoberfesten,
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produzida por Dieter Kleine, diretor da Associação Cultural Gramado,
principal entidade do espaço do folclore:
Dieter Kleine: Eu acho que não deveria de ter,
grupo de dança em Oktoberfest, né? Ou então...
Porque daí que justamente os grupos começam a
inventar, e fazer essas danças com piruetas, e joga
a moça pra cima, e voos, helicópteros, isso e
aquilo. Pra justamente chamar a atenção daquele
público que que que não quer uma apresentação
de dança. Eles querem escutar uma banda tocar,
ou querem depois ficar ali porque vai ter um baile,
enfim né. Então é uma festa geral, enfim. É o que
vem, o que vem é lucro ali né pro pessoal. Então
na verdade por isso que o pessoal acaba fazendo
essas montagens pra entreter o público que tá ali
né. Enfim né, eu acho que que pro grupo, sei lá,
meio que dependendo do público que tá ali, é uma
própria desvalorização do pessoal mesmo assim,
sabe? “Puxa vida, eu to ali me apresentando, a
gente ensaia o ano inteiro pra tá aqui”, enfim, por
exemplo. E também, vamo dizer os grupos de
Blumenau mesmo né, que se beneficiam bastante
da festa ali né. E daqui a pouco tu chega e
ninguém tá te olhando, o pessoal até vaiando, ou
“que que são esses alemão de calça curta aí? Sai
fora”, e sei lá tudo o que. Porque o público que tá
lá não conhece né, tão ali pra se divertir, encher a
cara, enfim né. Então a Oktoberfest daqui já meio
que perdeu um pouco o sentido também, né. Não
sei, não to dizendo especificamente Blumenau.
Porque Blumenau a gente sempre, né, fala em
Oktoberfest já lembra Blumenau, né? [...]
Têm grupos já de novo que gostam de ir lá porque
ganham um cachê bom né. Então é uma fonte de
renda pro grupo, né? Então têm todas essas, essas
questões todas né. Então... Que têm que se colocar
no papel né. E tanto aqui, como Santa Cruz, como
como Igrejinha, enfim todas elas são... Movimenta
uma população muito grande, uma massa muito
grande. Sempre que, são três ou quatro semanas
de fest... Duas ou três semanas de festa, né? E o
pessoal espera isso já o ano inteiro. Então vão lá
pra fazer festa mesmo né, e daí os grupos alguns
aproveitam, outros ganham ganham incentivo
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fiscal através de LIC e coisa, ganham um cachê
bom, enfim. Então acabam que, se apresentam pra
esse fim também, fazer um caixa, né? 173

Nessa leitura, são mobilizados vários elementos em uma
argumentação contrária à participação de grupos folclóricos na
Oktoberfest. Em princípio, podemos destacar a menção do entrevistado
a um possível desinteresse do público em relação a apresentações de
grupos de dança, visto que esse público – isto é, um público formado
por turistas – participa da festividade em função de outros objetivos, não
para prestigiar uma apresentação de folclore. Na visão do entrevistado, o
público tem desconhecimento e desinteresse no tocante às práticas dos
grupos folclóricos, isto é, as práticas germânicas autenticamente
legitimadas. Segundo Dieter Kleine, isso representa uma desvalorização
do trabalho dos grupos folclóricos. Por consequência, o contexto da
Oktoberfest acaba por estimular a prática do “showclore”, isto é, a
montagem por parte dos grupos folclóricos de performances de danças
com objetivo de entreter o público, e que representam uma fuga do
caráter “tradicional” da dança, na medida em que não se baseiam em
registros históricos do folclore germânico. Apesar da perceptível
rejeição à Oktoberfest na argumentação do entrevistado, constata-se,
entretanto, o reconhecimento do potencial e da importância de tais
festividades para o financiamento dos grupos, que recebem cachês pelas
apresentações.
A opinião do Sr. Kleine é manifesta como uma visão pessoal, e
não institucional. De fato, não se verificam posicionamentos
institucionais – no nível do discurso – contrários à participação de
grupos folclóricos na Oktoberfest. Entretanto, as posições dos agentes
sociais são influenciadas pelas instituições nas quais investem suas
trajetórias. Além disso, o próprio conflito em torno da Oktoberfest,
travado em termos de ideias e concepções acerca da tradição e do
folclore “alemão” – cuja concepção dominante é caracterizada pelos
atributos da “autenticidade” e legitimidade –, e das próprias funções e
finalidades dos grupos folclóricos, mostra-se, todavia, um conflito
também institucional, que está enraizado na própria estrutura do espaço
de práticas do folclore “alemão”, e nas posições e tomadas de posição
verificadas no espaço. Se, por um lado, o diretor da ACG mostra-se
contrário à apresentação de grupos folclóricos em eventos como as
Oktoberfesten, por outro lado verificam-se entidades – notadamente a
173
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AFG – que possuem origem, práticas e financiamento intrinsecamente
ligados à festividade. Como vimos, a AFG experimenta um processo de
fortalecimento institucional, realizando uma tomada de posição que
opera um tensionamento – ainda que não conscientemente intencional,
como afirmam seus representantes – em relação à entidade que ocupa a
posição dominante no espaço, a ACG. Como foi exposto, a AFG obtém
sua sustentação financeira diretamente da Oktoberfest, coordenando
anualmente as atividades de apresentação de grupos folclóricos na
festividade de Blumenau. A ACG, por outro lado, financia-se com base
no pagamento de anuidades relativamente elevadas – se considerarmos
os recursos limitados disponíveis – por parte dos grupos folclóricos174.
Desse modo, é crucial levarmos em conta na análise acerca das
concepções sobre as Oktoberfesten a própria estrutura do espaço do
folclore, bem como a questão dos ganhos econômicos e dos retornos
financeiros obtidos com as festividades. Se é indiscutível que os
folcloristas – e aqui cabe incluirmos aqueles não vinculados diretamente
a nenhuma das instituições em questão e que, portanto, representam
possivelmente a posição menos “interessada” – travam um debate
intelectual, baseado em concepções sobre as Oktoberfesten e sobre o
sentido da existência e das práticas dos grupos folclóricos, essa
discussão – no plano das ideias e dos agentes – não pode ser
desvencilhada da problematização acerca das posições sociais ocupadas
no espaço do folclore, que interferem na gênese de tais concepções, e
não pode ser descolada dos componentes materiais e pragmáticos
envolvidos; por esse caminho, o debate em torno da Oktoberfest é
também um debate acerca da questão do financiamento das instituições
promotoras do folclore “alemão” no Brasil e, por consequência, das
posições e possibilidades de tomada de posição dessas instituições no
espaço.
11. Para empregarmos um vocábulo de uso corrente na análise política,
podemos afirmar que os grupos de dança folclórica são as “entidades de
base” do espaço do folclore “alemão” no Brasil. Os grupos folclóricos
têm abrangência e escopo de atuação em nível municipal ou local. Em
174

Como foi argumentado, alguns grupos folclóricos – especialmente aqueles
radicados em Santa Catarina – experienciam uma sensação de distanciamento
geográfico e institucional em relação à ACG. Na visão de algumas dessas
entidades, verifica-se pouco retorno institucional por parte da ACG, o que
implica no financiamento de um centro de cultura do qual pouco usufruem e em
relação ao qual tem pouco contato, restrito aos cursos anuais de especialização.
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municípios de proporções populacionais maiores, ou naqueles em que se
verifica um investimento amplo e abrangente – notadamente por parte
do poder público – na promoção da “cultura” e da “herança”
germânicas, verifica-se a existência de mais de um grupo folclórico;
nesse caso, os grupos folclóricos usualmente direcionam seu trabalho
cultural a bairros ou regiões específicas de determinado município, ou se
subdividem de acordo com as categorias etárias dos dançarinos175.
Um grupo folclórico é uma agremiação de dançarinos, composto
por um “coordenador”, responsável pela instrução da coreografia das
danças – via de regra, formado em cursos de especialização em dança,
notadamente os da Casa da Juventude –, e um conjunto mais amplo de
dançarinos, os “integrantes” do grupo folclórico. Embora não haja
padronização ou regra no tocante ao número de integrantes de um grupo,
um grupo folclórico é usualmente composto por ao menos oito
dançarinos – isto é, quatro pares –, com dimensões que podem alcançar
algumas dezenas de dançarinos176.
É extremamente difícil definirmos com precisão a quantidade de
grupos de danças folclóricas de origem germânica existentes no
território brasileiro. Durante o mapeamento e o delineamento da
estrutura e da morfologia do espaço de práticas do folclore “alemão” no
Brasil, foi possível localizar algumas listagens de grupos folclóricos177;
trata-se, todavia, de listagens desatualizadas ou que não representam o
conjunto de grupos folclóricos existentes no país. Ademais, apesar dos
175

Muitos grupos são estruturados de acordo com categorias que levam em
conta fatores etários, em inúmeras subdivisões e categorizações: “infantil”,
“mirim”, “juvenil”, “infanto-juvenil”, “adulto”, “casados”, “sênior”, etc..
176
Sabe-se de alguns grupos que chegam (ou chegaram) a alcançar um número
elevado de integrantes, na casa de sessenta dançarinos.
177
Uma das melhores listagens está disponibilizada no site da Fundação
Catarinense de Cultura (FCC). Ver: FUNDAÇÃO Catarinense de Cultura. Lista
de Grupos Folclóricos Existentes em Santa Catarina. Disponível em:
<http://www.fcc.sc.gov.br/pagina/4974/gruposfolcloricos>. Acesso em: 27 Nov.
2016. Deve-se ressaltar que se trata de uma listagem de grupos existentes em
Santa Catarina, isto é, não se trata de uma lista de grupos vinculados
institucionalmente à FCC; além disso, a lista contém grupos de danças
folclóricas das mais variadas origens étnicas (açorianos, japoneses, etc.). No que
tange aos grupos que podemos considerar como “germânicos”, são listadas
cerca de 80 entidades. Além de se tratar de uma listagem restrita a Santa
Catarina – e, portanto, não representativa do espaço do folclore “alemão” no
Brasil –, pode-se afirmar que a lista está desatualizada, na medida em que
alguns dos grupos listados pela FCC deixaram de existir há alguns anos.
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grupos folclóricos serem entidades relativamente estruturadas
internamente – além de estarem inseridos em um espaço extremamente
estruturado e hierarquizado, isto é, o espaço de práticas do folclore
“alemão” no Brasil –, os grupos folclóricos apresentam um baixo nível
de institucionalidade e organicidade externa, o que dificulta o
mapeamento do conjunto de grupos folclóricos existentes no país178.
Para dimensionarmos tal realidade, podemos tomar como exemplo os
grupos radicados na cidade de Blumenau e região: de acordo com o
presidente da liga de folclore de Blumenau, a AFG – regional com
maior nível de institucionalidade e organização –, dos vinte grupos
folclóricos vinculados à entidade, apenas seis possuem existência
jurídica – isto é, possuem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Todavia, uma listagem disponibilizada pela Associação Cultural
Gramado (ver Anexo A) nos permite realizar um dimensionamento
mínimo e razoável dos grupos de danças folclóricas “alemãs” existentes
no Brasil. Como foi argumentado, já se constatou – nos idos de 19931994 – a existência de 300 grupos folclóricos; atualmente, o diretor da
Casa da Juventude irá falar, em entrevista, de aproximadamente 200
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De modo geral, constata-se um conjunto de dificuldades para o estudo de
questões relacionadas ao “folclore” – não só o “alemão” – no Brasil, tais como
o baixo nível de institucionalidade das suas entidades promotoras, a dispersão e
pouca sistematicidade de informações a respeito de tais entidades, além do
emprego de definições conceituais confusas e até mesmo conflitantes por parte
dos folcloristas. Voltarei a esse último ponto no quarto capítulo.
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grupos179. Na listagem disponibilizada pela ACG180, verificam-se 188
grupos folclóricos, embora certamente esse número seja maior181. Não
raro, um grupo de determinado município filia-se ao departamento de
danças da ACG; o coordenador desse grupo é responsável,
simultaneamente, pela coordenação de outros grupos da mesma cidade,
compostos por dançarinos de outras modalidades – grupos que possuem
nomenclaturas e um trabalho relativamente independentes. Assim, tais
grupos acabam não sendo contabilizados na listagem oficial da Casa da
179

A redução do número de grupos folclóricos verificada na última década pode
ser explicada por variados fatores de ordem social, dentre os quais podemos
elencar: em primeiro lugar, a redução de grupos afiliados à ACG não implica
simultaneamente uma redução dos grupos existentes em território nacional, haja
vista que, após alguns anos de especialização junto à ACG, o grupo pode optar
pela eliminação dos gastos com a filiação à entidade, executando um trabalho
próprio – obtendo, inclusive, subsídios à prática do folclore diretamente na
Europa –, embora continue empregando o mesmo modus operandi de praticar
folclore, gestado institucionalmente pela ACG; em segundo lugar, a redução do
número de grupos explica-se pela incontornável questão da limitação e da
dificuldade de autofinanciamento de tais entidades; em terceiro lugar, explica-se
em função de um eventual desgaste do coordenador com o “trabalho” no
folclore – existem coordenadores que estão há décadas à frente de grupos
folclóricos –, trabalho na maior parte das vezes voluntário e realizado durante
fins de semana – haja vista que a profissionalização no espaço do folclore não é
um fenômeno comum; em quarto lugar, em função do desgaste e desinteresse
por parte dos próprios integrantes do grupo, ou a migração de muitos
integrantes – especialmente em grupos radicados em municípios do “interior” –
para outras cidades, em função de atividades de estudo ou trabalho. De todo o
modo, o início da década de 1990, em que se constatou a existência de 300
grupos folclóricos, representou o período auge de tal prática, com um
investimento disseminado no folclore por parte de agentes individuais, centros
culturais e administrações municipais; atualmente, continuam em atividade 200
grupos, número bastante expressivo, que demonstra a permanência do
investimento de agentes na prática do folclore, e a identificação cultural
experienciada por descendentes de imigrantes alemães no Brasil em relação à
prática da dança folclórica.
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Existem grupos não vinculados à ACG – ou ex-vinculados – que continuam
a reproduzir danças “autênticas”, isto é, com base nas Tanzbeschreibungen.
Outro conjunto de grupos, os “parafolclóricos”, representa a prática do folclore
“inautêntico”. Tratarei da questão do “parafolclore” em maiores detalhes no
quarto capítulo.
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Há menções de que a quantidade de grupos folclóricos na década de 1990
tenha chegado a mil (KOCH, 2011, p.25); tal estimativa não se mostra em nada
absurda, sendo bastante factível.
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Juventude. Por exemplo, um grupo da modalidade “adulto”, com
existência jurídica – isto é, com CNPJ – filia-se à Casa da Juventude,
efetuando o pagamento das anuidades; isto credencia o coordenador a
participar dos cursos de especialização promovidos pela entidade, bem
como a receber o material didático produzido anualmente, que se
constitui como o principal subsídio à prática da dança folclórica; outros
grupos do mesmo município coordenados por esse folclorista – por
exemplo, um grupo da categoria “infantil” ou “sênior” – podem se
beneficiar da formação e do material didático recebidos pelo
coordenador, mesmo não estando diretamente afiliados à ACG – e,
portanto, não estando contabilizados na listagem oficial de grupos
vinculados à entidade182. Desse modo, com base nas informações
levantadas e nas discussões esboçadas até aqui, considero lícito,
adequado e seguro presumirmos a existência de uma quantidade
aproximada de 200 grupos folclóricos em atividade atualmente no país,
número que ademais é mencionado pela maior parte dos especialistas
em folclore que entrevistei.
Apesar das ponderações sobre a exatidão acerca da quantidade de
grupos folclóricos que integram a listagem, a lista disponibilizada pela
ACG (Anexo A) configura-se como o mecanismo mais adequado e
profícuo para a realização de um dimensionamento quantitativo básico –
e bastante satisfatório – acerca dos grupos folclóricos existentes no
território nacional, bem como da prática do folclore “alemão” no Brasil.
Ademais, a listagem nos permite vislumbrar e determinar algumas
importantes características dos grupos folclóricos, como tipos de
vinculação institucional e modelos de financiamento, além da sua
distribuição regional. Dos 188 grupos listados pela ACG, verifica-se a
seguinte distribuição entre os estados da federação: 92 grupos
folclóricos no Rio Grande do Sul; 65 em Santa Catarina; 10 em São
Paulo; nove no Paraná; sete no Espírito Santo; quatro no Rio de Janeiro;
e um em Minas Gerais. Portanto, os grupos folclóricos brasileiros estão
radicados em estados das regiões Sul e Sudeste, embora haja menções à
existência, no passado, de grupos folclóricos em estados da região
182

Um determinado município pode possuir vários grupos folclóricos,
organizados segundo categorias etárias, que empregam nomenclaturas distintas
e executam um trabalho relativamente autônomo. Por outro lado, um grupo de
determinado município pode subdividir seu trabalho em categorias etárias,
formando grupos específicos – grupo “infantil”, “juvenil” – que empregam a
mesma nomenclatura do “grupo mãe”, executando um trabalho de modo mais
coordenado e articulado.
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Centro-Oeste (por exemplo, no estado do Mato Grosso). Tal distribuição
regional explicita, de modo óbvio, a ligação direta entre os fenômenos
da imigração e da colonização de origem germânica no Brasil e a
fundação e a promoção de grupos folclóricos, que têm por objetivo o
“resgate” das “tradições” e da “herança cultural” legada pelos
antepassados imigrantes e colonizadores, objetivo diretamente
imbricado na construção de uma identificação cultural “teuto-brasileira”.
Os estados em que se verifica a incidência de grupos folclóricos são
precisamente aqueles em que se constataram processos de imigração e
colonização de origem germânica; além disso, os estados do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina, que receberam as maiores levas de
imigrantes e, portanto, onde está radicada a maior parte dos
descendentes de alemães no Brasil – isto é, de “teuto-brasileiros” –,
concentram mais de 80% dos grupos brasileiros de danças folclóricas
“alemãs”.
Um exame sumário acerca das nomenclaturas empregadas pelos
grupos folclóricos nos permite constatar algumas das suas
características, como a vinculação institucional e os modos de
financiamento, além de captar alguns dos sentidos investidos na prática
dos grupos folclóricos. Os nomes empregados pelos grupos folclóricos
podem estar grafados no idioma português, mas mais comumente no
idioma alemão – ou empregarem ainda nomenclaturas mistas, utilizando
simultaneamente o português e o alemão. Há uma lógica subjacente às
nomenclaturas dos grupos, o que se expressa, por exemplo, no fato de
existirem grupos com nomenclaturas bastante semelhantes, ou até
mesmo idênticas. Em primeiro lugar, verificamos um número
expressivo de grupos denominados “Centro Cultural 25 de Julho”, ou
que empregam a nomenclatura das “associações culturais”, “centros de
cultura” ou “clubes” aos quais estão vinculados. Há também grupos
folclóricos cuja nomenclatura evoca relações diretas com administrações
municipais (grupos da “Prefeitura Municipal” ou da “Secretaria de
Turismo e/ou Cultura”); outros grupos empregam ainda o nome de
comunidades luteranas ou de escolas. Esse tipo de nomenclatura
demonstra e ressalta a vinculação dos grupos folclóricos a outras
entidades, responsáveis por sua manutenção. Um segundo tipo de
nomenclatura nos permite constatar alguns dos sentidos investidos nas
práticas dos grupos folclóricos: verificam-se grupos nomeados em
homenagem a fundadores ou figuras de proeminência na história local
do município em que o grupo folclórico está radicado e no qual executa
seu trabalho cultural. É a realidade, por exemplo, do “Heinrich Hacker”
de Luzerna (SC) – nomeado em homenagem ao fundador da referida
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cidade –, e do “Fritz Müller” de Blumenau (SC) – nomeado em
homenagem ao importante naturalista alemão, e um dos primeiros
colonos da cidade de Blumenau183. Existem ainda grupos folclóricos que
empregam como denominação o nome da própria cidade de origem do
grupo. Tal tipo de nomenclatura demonstra o investimento dos grupos
folclóricos na promoção de seus próprios municípios, visando enaltecer
as suas cidades de origem, com um forte investimento na preservação e
na consagração da história desses municípios, de seus agentes
fundadores e do próprio processo de colonização. Um terceiro tipo de
nomenclatura irá empregar termos genéricos, que evocam sentimentos
ou elementos que remetem à natureza. O Alte Heimat (“Pátria Antiga”)
de Curitiba (PR), por exemplo, emprega uma nomenclatura que tem por
efeito a produção de uma nostalgia em relação ao país de origem de seus
antepassados – uma nostalgia a posteriori, visto que os integrantes do
grupo não são imigrantes. Nesse tipo de nomenclatura, destacam-se
denominações que remetem à natureza, marcadas por atributos como o
“romantismo”, o “bucolismo” e o “idilismo”. Dentre as nomenclaturas
dos grupos, seja em palavras simples ou compostas, alguns termos são
recorrentes: “Freunde” (“amigos”), “Lustige” (“divertido”, “alegre”),
“Blumen” (“Flores”), “Sonnen” (“Sol”), “Wald” (“Floresta”), “Berg”
(“Montanha”), “Tal” (Vale), etc.. Trata-se de termos que poderíamos
definir propriamente como “folclóricos”, isto é, que possuem uma lógica
intimamente relacionada ao investimento na cultura popular e no
“folclore” característico do século XIX – de onde provêm as referências
para a prática da dança folclórica –, contexto em que folcloristas
inventaram a “cultura popular” (BURKE, 2010), com o intuito de
salvaguardar a cultura do “povo” e do “campo” – isto é, um modo de
vida camponês – da eminente destruição em função de processos tais
como a urbanização e a industrialização. Tal tipo de nomenclatura,
portanto, explicita a lógica de trabalho dos grupos folclóricos, marcada
por um investimento na preservação e na reconstrução da cultura
popular germânica do passado e, consequentemente, um trabalho
folclórico de reconstrução de laços com a “germanidade” e com a
Alemanha. No que tange a esse terceiro tipo de nomenclatura, devemos
destacar ainda a utilização recorrente e constante do termo Jugend
(“juventude”), que denota o público-alvo para o qual os grupos
folclóricos projetam e direcionam seu trabalho cultural. Por fim, um
quarto tipo de nomenclatura irá enfatizar origens territoriais e étnicas
183

Sobre a interessante história de Fritz Müller, ver: ROQUETTE-PINTO et al.,
2000.
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delimitadas e específicas – por exemplo, os grupos “Pomerano” (de Vila
Pavão – ES) ou “Hunsrück” (Portão – RS) –, enaltecendo os grupos
étnicos ou linguísticos responsáveis pela fundação dos municípios de
origem dos grupos, delimitando e salientando sua particularidade
cultural.
Com base na estrutura de nomenclatura dos grupos folclóricos
esboçada acima, bem como na própria estrutura do espaço de práticas do
folclore “alemão” no Brasil delineada e mapeada durante a pesquisa, é
possível esboçarmos uma tipologia dos grupos folclóricos existentes no
território brasileiro184. Tal tipologia leva em conta, especialmente, dois
fatores: a vinculação institucional dos grupos folclóricos e, de modo
correlato, as formas de financiamento185 de tais entidades – isto é, leva
em conta o que poderíamos definir como a “economia do folclore”.
Podemos classificar os grupos folclóricos em cinco grandes tipos186:
(1) Um número expressivo de grupos de danças folclóricas
“alemãs” no Brasil são entidades fundadas, financiadas ou promovidas
por administrações municipais, secretarias de cultura e/ou turismo, ou
câmaras de vereadores. Em alguns casos, os grupos folclóricos possuem
existência jurídica própria, embora sejam mantidos e financiados
integralmente por administrações municipais. Verifica-se a existência de
coordenadores de grupos enquadrados como funcionários públicos das
administrações municipais; ademais, é com base na vinculação com
prefeituras que, muitas vezes, os grupos folclóricos obtêm
financiamento para a realização de cursos de especialização em danças,
participação em eventos folclóricos e confecção de trajes. Para a
realização de atividades e ensaios, tais grupos utilizam o espaço de
184

Questões acerca dos tipos de grupos folclóricos e das formas de
financiamento de tais entidades perpassaram praticamente todas as entrevistas.
Na entrevista com o presidente do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre,
Denis Simões, estão os melhores indícios a respeito desse ponto, que
contribuíram para a elaboração da tipologia que apresento a seguir. Ver:
SIMÕES, Denis Gerson. Entrevista citada.
185
No que tange à questão do financiamento dos grupos folclóricos, é
extremamente importante e habitual a promoção de eventos como “bailes”,
“encontros”, “almoços”, “jantares”, etc.; desse modo, em boa medida, os grupos
folclóricos se sustentam por meio de autofinanciamento.
186
Como se verá, tal tipologia é importante por explicitar o fato de que nem
todos os grupos folclóricos constituem-se como “práticas de elite”; ao contrário,
muitos deles – tais como os grupos financiados por administrações municipais –
são fundados com o objetivo de proporcionar oferta cultural à juventude de
determinada localidade, dos mais variados estratos sociais.
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entidades municipais, públicas ou comunitárias – que, por sua vez,
também recebem recursos da administração municipal –, tais como
escolas, ginásios de esportes, clubes, grupos de terceira idade, etc.. Do
ponto de vista das administrações municipais, o investimento do poder
público em grupos folclóricos têm por objetivo a promoção de símbolos
culturais, identitários e representativos da municipalidade, bem como o
desenvolvimento e a oferta de políticas culturais por meio dos grupos
folclóricos, que se constituem como atividades ocupacionais,
educativas, recreativas e de lazer destinadas principalmente à juventude;
(2) Um número significativo de grupos folclóricos está vinculado
a clubes, centros culturais, fundações ou associações culturais – com
destaque aos Centros Culturais 25 de Julho. Nesse caso, tais centros
realizam o financiamento dos grupos – ou a “redução de despesas” dos
folcloristas –, cedendo espaço para a realização de ensaios e
equipamentos técnicos para as apresentações, além de contribuírem com
a confecção de trajes e a redução de despesas relativas a viagens. Como
vimos, os Centros 25 de Julho surgem inicialmente – isto é, na década
de 1950 – como espaços de sociabilidade para elites locais, o que acaba
se refletindo em alguma medida na prática dos grupos folclóricos
vinculados a tais entidades, especialmente em seus primórdios – isto é,
nas décadas de 1980 e início dos anos de 1990. Com o passar dos anos,
em função da própria transformação estrutural no modelo de
financiamento desses centros de cultura alemã – isto é, a migração do
financiamento por meio de “associados” para o financiamento obtido
através da prestação de serviços –, os grupos possuem cada vez mais um
recrutamento “democrático”, isto é, são entidades abertas a todos os
interessados, não se configurando como espaços restritos a elites;
(3) De modo menos expressivo, verificamos a existência de
grupos de danças folclóricas fundados e promovidos por escolas ou
colégios. Na rede pública de ensino, os instrutores de dança são
contratados e enquadrados como “professores” da escola; muitas vezes,
a iniciativa de formar um grupo surge por parte de um professor que já
integra previamente o corpo docente da entidade. Todavia, esse tipo de
grupo mostra-se uma realidade mais comum em colégios privados,
notadamente colégios de elite e que possuem ligações históricas com o
processo de colonização alemã no Brasil, como, por exemplo, o Colégio
Sinodal Ruy Barbosa de Rio do Sul (SC) e o Colégio Cruzeiro no Rio de
Janeiro (RJ);
(4) Também de modo menos expressivo, verificamos os grupos
privados, constituídos como grupos de sociabilidade entre amigos.
Nesse tipo, destacam-se especialmente – mas não exclusivamente – os
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“grupos de casados”, bastante expressivos na década de 1990. Ainda
hoje, mas com maior ênfase nos idos de 1990, tais grupos constituem-se
como os espaços de sociabilidade de elites locais por excelência no
espaço do folclore “alemão” no Brasil. Trata-se de grupos compostos
por casais de elite – isto é, próceres das localidades de atuação dos
grupos conjuntamente a suas esposas –, das mais variadas esferas
profissionais: comerciantes, industriais, políticos, profissionais liberais
(médicos, advogados), eclesiásticos, etc.. A participação em tais grupos
opera, assim, como um demarcador da distinção social de seus
integrantes187. Sabe-se da existência desse tipo de grupo em cidades
como Blumenau (SC), São Bento do Sul (SC), Braço do Trombudo
(SC), Nova Petrópolis (RS), Campo Bom (RS) e Estrela (RS). Tais
grupos promovem “encontros de grupos de casados”, que ocorrem
anualmente, ora no Rio Grande do Sul, ora em Santa Catarina. Os
encontros promovidos por tais grupos envolvem três grupos de cada
estado; segundo relatos, recentemente o grupo de Estrela foi substituído
por um grupo da cidade de Santa Cruz do Sul (RS). Nesses encontros,
um grupo anfitrião recebe os demais em sua cidade; no ano seguinte, é
convidado a participar de outro encontro, promovido por um grupo de
outra cidade. Tais encontros reforçam os laços de amizade entre os
integrantes dos grupos, constituindo-se como espaços de sociabilidade e
de integração. Tendo em mente que, enquanto grupos privados, os
custos com as indumentárias, deslocamentos e alimentação durante as
viagens são financiados pelos próprios dançarinos-integrantes, tal
realidade reduz imensamente as possibilidades de participação ampla e
disseminada em tais grupos – e que se constituía praticamente em um
impeditivo à participação nos “grupos de casados” no início da década
de 1990, se considerarmos o contexto socioeconômico brasileiro da
época. Tais grupos consistem, assim, de espaços restritos a elites locais
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Em alguns casos, o ingresso nesse tipo de grupo folclórico é um sinal
distintivo de ascensão à elite, condicionado à ascensão social daqueles que se
candidatam a integrar o grupo. Os “grupos de casados” surgem e se mantêm
enquanto uma prática da elite, sendo compostos por um “grupo de notáveis” e
servindo como um mecanismo de autoafirmação de elites locais.
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– notadamente comerciantes, políticos e “patrões”188;
(5) Por fim, verificam-se alguns raros casos de grupos fundados e
financiados por empresas ou indústrias. O caso mais emblemático e
conhecido é o Regenwalde / Malwee, grupo da cidade de Jaraguá do Sul
(SC), financiado pela indústria de malhas Malwee. A empresa Malwee,
ademais, constituía-se como uma promotora e financiadora destacada do
folclore “alemão”, por meio da promoção de encontros e financiamento
de grupos folclóricos, com ênfase à região Norte de Santa Catarina.
No que tange à questão do cachê, é extremamente incomum que
os grupos folclóricos do espaço brasileiro cobrem por uma apresentação,
especialmente se a atividade integra a programação de eventos
promovidos por administrações municipais, escolas ou entidades
comunitárias – como hospitais, casas de repouso, igrejas, etc.. Segundo
me foi relatado, a cobrança de cachê verifica-se apenas para
apresentações em Oktoberfesten e demais festividades turísticas, ou
feiras de exposição e negócios – em que as administrações municipais
arrecadam um volume expressivo de recursos –, ou quando a
apresentação é solicitada para um evento de determinada empresa ou
indústria. De modo sumário, podemos parafrasear a assertiva de um dos
entrevistados para definirmos a questão da cobrança por apresentações
no espaço do folclore “alemão” no Brasil: caso existam finalidades
comerciais no evento, cobra-se cachê; caso se trate de atividades
“comunitárias”, os grupos tendem a se apresentar de modo voluntário.
A história da fundação de grupos folclóricos e os modelos de
financiamento de tais entidades mostram-se multifacetados e
heterogêneos, e os agentes que os compõem provêm de origens sociais
variadas. Sem sombra de dúvida, muitos grupos folclóricos –
especialmente nos dias atuais – têm um processo de seleção e
recrutamento “democrático”, principalmente se considerarmos aqueles
que são mantidos ou apoiados por administrações municipais, que visam
188

Parte significativa das informações acerca dos grupos “casados” provém de
memórias narradas por meu pai, Rolando Voigt, que participou de um grupo
desse tipo, o Sonnental de Trombudo Central (SC) – atualmente radicado em
Braço do Trombudo, município emancipado –, do qual chegou a ser presidente.
Minha mãe, Ingrid Böelling, foi a coordenadora do grupo por cerca de duas
décadas. O grupo é ativo ainda hoje, e estruturado precisamente nos termos aqui
descritos. O principal articulador para a fundação do grupo foi o então prefeito
de Trombudo Central, Arnoldo Rinnert (in memoriam) (1983-1988),
posteriormente deputado estadual (1991-1995), que mobilizou suas redes de
relação para a seleção dos casais que integrariam o grupo.
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tornar o folclore uma política cultural voltada à juventude. Dito de outro
modo, os grupos de dança folclórica, entidades promotoras de folclore
ao nível municipal, não podem ser peremptoriamente definidos e
classificados como “práticas de elite”. Não obstante, o capital de
relações sociais e de relações familiares – alem do capital econômico –
ainda ocupam um papel relevante para a seleção de dançarinos; ademais,
a aceitação de um integrante em um grupo folclórico depende da
incorporação e da reprodução dos códigos que estruturam essa prática
por parte do ingressante – códigos produzidos e certificados por uma
“elite cultural” – e, em última instância, depende de um investimento no
jogo do folclore.
Podemos aventar uma hipótese que nos auxilia a explicar a
proliferação de grupos de danças folclóricas “alemãs” no Brasil,
processo que teve início a partir de meados da década de 1980,
intensificando-se nos primeiros anos da década de 1990. O contexto
histórico em que se verificou a fundação disseminada e generalizada de
grupos folclóricos é precisamente o período em que, no Brasil e
especialmente na região Sul, observou-se um processo de emancipação
de municipalidades em larga escala. De acordo com Magalhães (2007),
o processo de emancipação político-administrativa no Brasil tem início
na década de 1930, intensificando-se nas décadas de 1950 e 1960, sendo
retomado a partir de meados da década de 1980 – após o término da
ditadura civil-militar brasileira, que restringiu tal processo nas décadas
de 1970 e 1980. Tal processo foi amplamente impulsionado pela
Constituição de 1988, que atribuiu maior relevância às municipalidades
na administração pública, que passam a ser consideradas entes
federativos. Ainda segundo Magalhães (2007), de 1984 a 2000 foram
instalados 1.405 novos municípios no Brasil, sendo as regiões Sul e
Nordeste as com maior incidência de emancipações municipais. De
acordo com dados apresentados por Magalhães (2007, p.42-49), de 1991
a 2000 foram criados 287 novos municípios na região Sul do país. De
modo geral, o perfil populacional dos municípios recém-emancipados se
caracteriza por uma baixa concentração populacional, haja vista que
mais de 90% deles possui menos de 20 mil habitantes. (MAGALHÃES,
2007).
Nesse sentido, podemos postular afinidades eletivas entre o
processo de proliferação de grupos folclóricos “alemães” –
especialmente na região Sul, onde tal processo ocorreu de forma
concentrada e abrangente – e o processo de emancipação em larga
escala de municípios brasileiros a partir de meados da década de 1980.
O processo disseminado de emancipações de municípios – intensificado
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em meados de 1980 e, com mais força, após a Constituição de 1988 e
nos primeiros anos da década de 1990 – é precisamente o período de
proliferação de grupos folclóricos: em 1983, há menções a quinze
grupos folclóricos; em 1991, 120 grupos irão fundar o departamento de
danças da Associação Cultural Gramado; em 1994, constata-se a
existência de 300 grupos, período considerado pelos folcloristas como o
apogeu do processo de fundação de grupos folclóricos. As “regionais de
folclore” têm datas de fundação que remontam igualmente aos primeiros
anos da década de 1990. Portanto, pode-se aventar a hipótese de que o
contexto sócio-histórico de emancipações é um fator importante para a
compreensão do processo amplo e disseminado de fundação de grupos
folclóricos municipais; no contexto de municipalidades recém-criadas,
verifica-se um investimento na produção de símbolos identitários e
representativos dos municípios, processo no qual os grupos folclóricos
ocupam papel de destaque.
Com a emancipação e a fundação de municípios, de forma
correlata procura-se implementar símbolos identitários para as novas
municipalidades. Na região Sul, dois fenômenos – muitas vezes interrelacionados – são bastante expressivos nesse processo: a criação de
festas municipais – festas étnicas visando celebrar o processo de
colonização, ou festividades ou feiras agrícolas/agropecuárias que
tinham por objetivo a promoção de commodities que caracterizariam a
atividade socioeconômica de determinada localidade – e a fundação de
grupos de dança folclórica. Segundo relatos produzidos durante a
pesquisa189, administradores municipais – notadamente prefeitos –, ao
realizarem viagens para outras municipalidades no exercício da função
pública, obtiveram conhecimento acerca da prática de grupos de danças
folclóricas, espectando apresentações de grupos em festividades e
eventos públicos. Ao retornarem ao seu município, ensejaram promover
este tipo de atividade, como um símbolo e uma atividade cultural do
recém-criado município. Para tanto, selecionava-se pessoas para a
composição do grupo e buscava-se formação especializada; assim, eram
enviados representantes para a realização de cursos na Casa da
Juventude; por meio da formação recebida, os “coordenadores”
passavam a reproduzir a concepção de folclore gestada e legitimada pela
entidade, inserindo o trabalho do grupo de danças – de nível municipal –
189

Um exemplo de relato nesses termos se encontra na entrevista com Ingrid
Böelling, a respeito da experiência verificada no município de Trombudo
Central (SC). Ver: BÖELLING, Ingrid. Entrevista concedida a Lucas Voigt em
30/03/2016, Trombudo Central – SC.

196
em um espaço de práticas mais amplo, articulado e estruturado – em
nível regional e nacional –, isto é, o espaço de práticas do folclore
“alemão” no Brasil.
Como foi argumentado, as décadas de 1980 e 1990 se
caracterizam por um contexto marcado pelo investimento na
“preservação” e “retomada” das tradições e da herança cultural de
origem germânica no Brasil por parte de comunidades de descendentes
de alemães – e pela construção de uma identificação cultural com a
“teuto-brasilidade” –, bem como pela fabricação de símbolos e imagens
representativas para municipalidades, processo levado a cabo por
administrações municipais e agentes público. Tal processo acaba
beneficiando-se, inserindo-se e fortalecendo o conjunto de práticas
articuladas que visavam à afirmação de “germanidade” no Brasil nas
décadas de 1980 e 1990. A produção de símbolos identitários e
representativos é um processo expressivo em municípios recémemancipados, que necessitavam de autoafirmação – isto é, precisavam
construir uma história e uma identidade própria e representativa.
Todavia, tal processo se expressa também em municípios de proporções
maiores e com data de fundação mais longínqua – levemos em conta o
caso de Blumenau, por exemplo –, inseridos em um contexto sóciohistórico e geográfico mais amplo de produção de “cultura” e
“identidade cultural”. Tais municípios investem igualmente na produção
de símbolos distintivos e definidores de sua história e identidade – isto
é, investem na fundação de grupos folclóricos e na promoção de
festividades municipais, tais como as Oktoberfesten –, que representam
possibilidades de lucratividade simbólica, cultural e identitária, mas
também econômica.
No que tange à estrutura interna dos grupos de dança folclórica,
podemos argumentar que se trata de uma estrutura caracterizada por
uma dinâmica própria de micropoder e tensões. Enquanto espaços de
sociabilidade e convivência para agentes que estabelecem redes de
conhecimento e inter-reconhecimento, verifica-se no interior dos grupos
a formação de relações de amizades, antipatias e relacionamentos
amorosos. Nesse sentido, por vezes, um grupo se caracteriza pela
formação de um jogo de alianças e aproximações e, de modo correlato,
de inimizades e distanciamentos – que tem por vezes o objetivo de levar
determinado dançarino ao ostracismo, afastando-o do grupo. Dançarinos
podem ser silenciosamente afastados de um grupo folclórico, e novos
dançarinos serem recrutados nas redes de sociabilidade dos integrantes
de um grupo. Como já foi sinalizado, muitas vezes um novo grupo é
formado a partir de facções ou cisões de um grupo original, não sendo
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incomum a ocorrência de “golpes” em relação a um coordenador, isto é,
um determinado dançarino forma um novo grupo levando parte do
conjunto de dançarinos que integrava previamente o grupo original –
esse é, inclusive, um dos principais mecanismos para o surgimento de
novos grupos em um mesmo município. No nível dos grupos
folclóricos, as instituições de base do espaço do folclore, essa dinâmica
de poder se orienta segundo idiossincrasias e caracteres de sociabilidade.
Dito de outro modo, o que está em jogo raramente é uma disputa dóxica
em torno de concepções e práticas de folclore, mas antes divergências e
atritos gestados em função da sociabilidade e de fatores de ordem
pessoal.
Um fenômeno mostra-se bastante interessante para explicitarmos
e matizarmos a estrutura interna de poder e tensões dos grupos
folclóricos. Trata-se do ato simbólico e ritualístico, executado por um
dançarino-integrante ou mesmo um coordenador, de “colocar o traje à
disposição do grupo”. Salvo às ocasiões em que o dançarino adquire e
financia a confecção do seu traje com recursos próprios – fenômeno que
se verifica, via de regra, em grupos privados, ou que é realizado por
coordenadores que estão à frente dos grupos e têm mais tempo de
prática, além de um investimento maior no folclore, e que chegam a
possuir vários trajes distintos –, um traje folclórico é de propriedade do
grupo de danças. Portanto, os trajes são devolvidos quando o dançarino
deixa o grupo, haja vista que a indumentária não é de propriedade
folclorista. Isso é compulsório especialmente quando os trajes são
financiados por determinada prefeitura, ou com qualquer espécie de
financiamento público – verba parlamentar, por exemplo. Nesse sentido,
as indumentárias possuem uma dinâmica – ou em outras palavras, uma
“vida social” – própria no espaço do folclore “alemão”. Ao sair do
grupo e disponibilizar seu traje, outro integrante – ainda sem a
indumentária – está apto a utilizá-lo. Como argumentávamos, quando
um folclorista decide sair de um grupo, ele usualmente “coloca seu traje
à disposição”. Esse ato explicita dois fatores cruciais: primeiro,
demonstra a função central do traje, que opera como marco de
pertencimento a um grupo, visto que via de regra todos os trajes de um
mesmo grupo são idênticos, com variação apenas em termos de sexo –
um traje para mulheres, um traje para homens; segundo, e mais
importante para a nossa discussão no momento, o ato atesta as múltiplas
microtensões existentes no âmbito de um grupo folclórico. A entrega do
traje marca a saída de um dançarino do grupo; “colocá-lo à disposição”
demonstra um descontentamento do dançarino em relação ao grupo,
chegando a um patamar insustentável, que acarretará sua saída. Esse ato
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pode levar a duas ações distintas e opostas por parte do conjunto de
dançarinos de um grupo: o grupo aceita o traje do dançarino,
desligando-o do grupo, ou procura realizar um tipo mediação visando
reintegrar o dançarino.
As principais atividades levadas a cabo pelos grupos de dança
folclórica são os ensaios190 e as apresentações. Os ensaios, que são
atividades internas do grupo, ocorrem via de regra semanalmente,
durante os fins de semana ou no período noturno. Considerando o
baixíssimo nível de profissionalização no espaço do folclore – que se
restringe a alguns representantes de entidades legitimadoras, como a
Casa da Juventude, e coordenadores que são contratados por
administrações municipais para a organização e a condução das
atividades nos grupos de dança –, os ensaios ocorrem em dias e horários
de folga, o que permite que os dançarinos – que possuem ocupações
profissionais não relacionadas ao folclore – participem das atividades.
Durante os ensaios, o “coordenador” repassa as coreografias das danças
aos demais integrantes. Trata-se de danças trabalhadas anualmente nos
cursos da Casa da Juventude – as quais o coordenador teve acesso por
meio da participação no curso ou por meio do recebimento do material
didático –, repassadas eventualmente em âmbito regional pelas ligas de
folclore e, finalmente, trabalhadas e performadas pelos grupos de dança
em âmbito municipal e local. Assim, a instrução da coreografia e a
performance das danças depende de um trabalho de mediação cultural,
que reproduz a concepção dominante de folclore vigente no espaço,
garantindo a “autenticidade” e a “fidedignidade histórica” das danças
performadas.
As apresentações de danças se constituem como a principal
atividade externa e de visibilidade ao trabalho dos grupos de danças
folclóricas. Ocorrem durante encontros de grupos, festividades ou
eventos culturais, cívicos, comunitários ou municipais. A estrutura de
uma apresentação de dança folclórica pode ser assim descrita: um grupo
190

Se os cursos de especialização em danças – notadamente os da Casa da
Juventude – e os repasses são os principais espaços de formação e
especialização dos especialistas em folclore (isto é, de “coordenadores”), os
ensaios são os principais espaços de formação do conjunto mais amplo de
dançarinos-folcloristas (isto é, os “integrantes”). Além disso, os ensaios,
conjuntamente aos repasses e os “encontros” – falarei sobre esses últimos
adiante – constituem-se como os principais espaços de recrutamento de
folcloristas para a realização de cursos de especialização e, de modo correlato,
para comporem a elite cultural folclorista.
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folclórico realiza a performance de uma ou mais danças – normalmente,
um grupo apresenta duas ou três danças, dependendo da programação do
evento –, cada dança possuindo uma duração média de dois a três
minutos. O grupo se apresenta vestindo seu traje folclórico, sob um
palco – ou em algum local específico e determinado, que faz com que os
demais participantes do evento se constituam como espectadores da
apresentação, delimitando uma fronteira entre dançarinos e público.
Durante a apresentação, não raro o coordenador orienta e conduz as
atividades e a sequência de danças utilizando um microfone, expondo os
nomes das danças e realizando comentários acerca das suas origens
históricas e significados. Tal procedimento representa mais uma
instância de mediação cultural na prática do folclore “alemão” no Brasil;
nessa ocasião, o coordenador realiza uma mediação da relação entre os
dançarinos e o público espectador.
É mister registrarmos que a música folclórica associada a uma
determinada dança, que embasa sua performance durante ensaios e
apresentações, é uma música “gravada”, isto é, depende da reprodução
técnica por meio de aparelhos sonoros. Os mecanismos e formatos
utilizados na reprodução de tais músicas acompanha, diacronicamente, a
evolução dos meios técnicos de gravação e reprodução sonora:
inicialmente gravadas e reproduzidas por meio de fitas K7,
posteriormente em CDs, atualmente as músicas são executadas com
base em registros digitais gravados em pen-drives (arquivos de áudio).
A execução de música ao vivo nas apresentações dos grupos de danças
folclóricas de origem germânica no Brasil é um fenômeno raríssimo –
ao contrário do que se verifica em países como a Alemanha, a Áustria e
a Suíça, em que a música ao vivo é uma prática convencional.
Dificilmente um grupo de danças “alemãs” no Brasil conta com uma
banda ou um conjunto de músicos para acompanhamento durante
ensaios e apresentações. Em virtude das dificuldades em manter um
grupo acompanhante de músicos – por um lado, em função dos custos
com a contratação de uma banda e, por outro, em virtude da execução da
música depender de um conjunto de habilidades e competências
especializadas necessárias ao manejo de instrumentos musicais, que não
são domínio comum entre os dançarinos no espaço do folclore, o que
impede que os próprios folcloristas formem bandas –, os grupos
folclóricos acabam por utilizar músicas reproduzidas tecnicamente
durante seus ensaios e apresentações. Em certa medida, a gravação e a
reprodução sonora de músicas folclóricas – registros provenientes
predominantemente da Europa – são condições necessárias à própria
existência da prática da dança germânica no Brasil.
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Aos olhos de um observador externo, parece estranho a execução
de danças folclóricas estar embasada na reprodução técnica de músicas e
melodias. Tendo em mente que a prática do folclore visa transfigurar no
presente práticas realizadas em territórios germânicos no passado – em
um investimento marcado por extremo rigor, que visa maximizar a
exatidão e a fidedignidade do folclore praticado –, por meio da
performance de danças embasadas historicamente e da utilização de
indumentárias correlatas a tal período histórico – prática folclórica que
reproduz, do modo mais fiel possível, um contexto sócio-histórico que
remonta à Europa dos séculos XVIII e XIX –, o aparelho de reprodução
sonora é um objeto inegavelmente estranho ao contexto que se pretende
recriar em uma apresentação folclórica. Todavia, na visão nativa no
espaço do folclore, apesar de alguns folcloristas ensejarem e
estimularem a prática da dança com música ao vivo, reconhecendo – ao
menos no nível do discurso – os ganhos simbólicos relacionados à
introdução de músicos e bandas nas apresentações, a performance de
danças embasadas em músicas gravadas é o modus operandi vigente no
espaço do folclore, um habitus – isto é, uma estrutura mental e social
gerativa de práticas – enraizado e incorporado por parte dos especialistas
em folclore e demais folcloristas e, portanto, uma realidade vista com
relativa naturalidade no espaço de práticas do folclore “alemão” no
Brasil.
Uma experiência etnográfica, bastante significativa e
emblemática, pode nos auxiliar a compreender a questão da música e os
impactos diferenciais entre a execução de música ao vivo e o uso de
música reproduzida tecnicamente no espaço do folclore “alemão” no
Brasil. Refiro-me a uma Tanzabend (“noite dançante”), ocorrida em 15
de abril de 2016 no município de Braço do Trombudo (SC). Organizada
por minha mãe, Ingrid Böelling, coordenadora dos grupos de dança
folclórica da referida cidade, a Tanzabend contou com a participação do
professor de cursos de dança da Casa da Juventude, o suíço Felix
Mugwyler, além da participação do presidente do Centro Cultural 25 de
Julho de Porto Alegre, Denis Simões. Durante o evento, que reuniu
cerca de uma centena de dançarinos do município, o Sr. Mugwyler
atuou na instrução da coreografia das danças – com base em um
repertório previamente definido – para o conjunto de dançarinos, o que
ocorreu no momento, sem ensaio ou instrução prévia. Essa experiência
foi norteada pela execução de música ao vivo conduzida por Denis
Simões, que durante o evento executou as melodias relativas às danças
folclóricas utilizando-se de um acordeão. Havia sido previamente
combinado entre Ingrid, Felix e Denis, que seriam executadas pequenas
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modificações no ritmo e na sequência das notas musicais, com o
objetivo de estimular os dançarinos a, literalmente, “dançarem conforme
a música”. Nos momentos em que isso ocorreu, é extremamente
sugestiva a hesitação e a incerteza expressas pelos dançarinos, que
demonstravam dubiedade quanto aos próximos passos da dança. No
espaço do folclore “alemão” no Brasil, os dançarinos incorporam e
memorizam as melodias das danças reproduzidas por aparelhos sonoros
– em execuções fixas e inalteráveis, gravadas em um formato sonoro
específico –, que têm a função de orientar a execução da coreografia das
danças. Dessa forma, o uso da música ao vivo nessa ocasião específica,
com pequenas modificações de ritmo e sequência, teve por objetivo
evidenciar as características atinentes ao contexto sócio-histórico em
que as danças foram originalmente criadas e performadas, isto é, as
características do contexto sócio-histórico que os grupos folclóricos
visam reconstituir e projetar no presente: as danças, enquanto elementos
da cultura popular, eram produtos de interações momentâneas, efêmeras
e passageiras, que ocorriam em comunidades germânicas no passado. As
modificações no ritmo e na sequência das músicas tiveram por objetivo,
assim, tornar a dança uma prática menos ensaiada e mais espontânea,
isto é, um produto das interações momentâneas desenvolvidas entre o
conjunto de dançarinos presentes no evento. Tendo em mente que em
determinado momento histórico folcloristas europeus produziram
registros escritos das danças, observadas em uma ocasião específica e
delimitada no tempo e no espaço – a saber, os registros foram
produzidos em territórios germânicos durante os séculos XIX e XX – e
que, assim, as danças passam a ser produtos simbólicos fixos e imóveis,
podemos argumentar que a utilização da música reproduzida
tecnicamente adequa-se de modo bastante congruente e consoante à
lógica da prática dos grupos folclóricos e à concepção dominante de
folclore no espaço brasileiro, na medida em que define e delimita as
características e os componentes possíveis de uma dança folclórica –
isto é, seus passos, sequência e figuras –, concedendo uma margem
extremamente limitada à variação e ao improviso, que poderiam
representar uma ameaça à “fidedignidade histórica” das danças
performadas.
Por fim, no que tange aos grupos folclóricos, resta-nos tratar dos
principais espaços de integração e de sociabilidade entre os grupos, os
“encontros folclóricos”. Os encontros têm o papel de formar e fortalecer
redes de conhecimento e inter-reconhecimento entre os folcloristasdançarinos dos variados grupos folclóricos do espaço brasileiro. Um
encontro de grupos folclóricos é um evento promovido por um grupo
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anfitrião, no seu município de origem e atuação, usualmente na data de
fundação do grupo folclórico. O grupo anfitrião convida e recebe em sua
cidade grupos visitantes – selecionados pelas redes de sociabilidade do
coordenador do grupo, com destaque a grupos previamente visitados
pelo grupo promotor do evento em encontros anteriores191 – para um
“encontro” que usualmente tem duração de dois a três dias, período em
que os folcloristas ficam “alojados” na cidade visitada – em escolas,
clubes, entidades comunitárias, etc. – ou “acampados” em parques ou
locais que permitem esse tipo de atividade. Os “acampamentos
folclóricos” são um evento expressivo e bastante comum no espaço do
folclore, alvo de grande interesse por parte dos dançarinos –
especialmente os mais jovens. Durante tais encontros, pode ser realizado
um conjunto variado de atividades: apresentações culturais, gincanas,
“olimpíadas folclóricas”, festas, bailes e, principalmente, apresentações
de danças dos grupos participantes do encontro192.
Os encontros de grupos folclóricos são orientados segundo o que,
em antropologia, se entende por lógica da reciprocidade; em outras
palavras, a presença e a participação de um grupo em determinado
encontro podem ser consideradas uma “dádiva”. Em seu célebre Ensaio
sobre a dádiva, Marcel Mauss (2003) desenvolve uma análise
etnológica comparativa de várias sociedades, visando elucidar o
fenômeno da dádiva, isto é, uma análise de sociedades em que “[...] as
trocas e os contratos se fazem sob a forma de presentes, em teoria
voluntários, na verdade obrigatoriamente dados e retribuídos.”
(MAUSS, 2003, p.187). De acordo com Mauss (2003), diferentemente
do que ocorre na economia “moderna”, em que se verificam trocas entre
indivíduos, as trocas orientadas segundo a lógica da dádiva se dão entre
coletividades (tribos, clãs, etc.). No que tange aos encontros de grupos
folclóricos, verificamos igualmente um sistema de prestações e
191

Nos dias atuais, os convites para encontros são realizados por meio de
correio eletrônico ou pelas redes sociais. Muitos grupos possuem páginas/perfis
em redes sociais, como o Facebook e o Instagram. Nesse sentido, pode-se
afirmar que a internet tem facilitado e estimulado a interação e a comunicação
entre folcloristas e grupos folclóricos no contexto brasileiro.
192
Uma atividade “tradicional” de tais encontros é a caça aos Thiltapes, que
opera como um rito de iniciação de novos folcloristas. Os dançarinos recémintegrados ao espaço são alertados que os Thiltapes, animais roedores
mitológicos de hábitos noturnos, possuem peles valiosas para a confecção de
trajes folclóricos. Assim, promove-se a caça aos Thiltapes; após uma noite à
procura de tais animas, revela-se a farsa e a brincadeira para os então iniciados
dançarinos no espaço do folclore.
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contraprestações – considerando que durante os encontros ocorrem
refeições, bailes e apresentações ritualizadas de danças, isto é, não há
troca de bens e riquezas economicamente úteis –, realizado por
coletividades, isto é, agrupamentos de dançarinos: uma visita
aparentemente voluntária e gratuita de um grupo a determinado
encontro, implica na obrigatoriedade de uma visita recíproca do grupo
anfitrião num futuro encontro, promovido pelo grupo visitante. Além
disso, os grupos anfitriões costumeiramente produzem mementos dos
encontros, isto é, lembranças físicas (troféus, souvenires) que registram
a participação dos grupos visitantes. É bastante comum as sedes de
instituições e de grupos folclóricos – ao menos dos grupos que possuem
uma sala própria, para depositar trajes e realizar ensaios – serem
adornadas com os mementos dos encontros que participaram. Nesse
sentido, a lembrança do encontro serve, ritualisticamente, como um
memento da troca e do contrato estabelecido com outros grupos
folclóricos.
O público praticante de folclore “alemão”, no espaço brasileiro, é
majoritariamente composto por jovens. Segundo me foi apontado pelos
especialistas em folclore que entrevistei, a média de idade dos
folcloristas brasileiros não ultrapassa os 40 anos – com uma presença
expressiva de jovens e adolescentes –, ao contrário do que se verifica na
Europa, em que o público de folcloristas é composto majoritariamente
por pessoas de mais idade. No que tange ao investimento dos jovens na
prática do folclore, pode-se afirmar que o interesse para a participação
em grupos folclóricos muitas vezes surge a partir de redes de
sociabilidade e amizade – isto é, amigos que integram previamente o
grupo –, bem como na possibilidade de realização de viagens para a
participação em encontros, o que possibilita aos dançarinos conhecer
cidades e pessoas diferentes – fato extremamente significativo,
especialmente para os grupos localizados em pequenos municípios do
interior, onde tais possibilidades são bastante restritas. Nesse sentido, o
recrutamento para os grupos folclóricos não tem como mote inicial,
necessariamente, a promoção da “herança” e da “cultura” alemã,
podendo ter objetivos mais pragmáticos. Em outras palavras, em
organizações como os grupos folclóricos – as mais baixas na hierarquia
do espaço do folclore –, nem sempre o ponto de partida do engajamento
dos agentes sociais é o cultivo da “tradição” e da “cultura alemã”.
É bastante interessante que, em certa medida, o projeto inicial e
originário da Casa da Juventude, isto é, a formação de “lideranças
jovens” para a promoção da “cultura alemã” – projeto gestado nos
marcos dos valores da Igreja Luterana (de onde surgiram seus principais
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quadros), em que a cultura é considerada um instrumento para a
formação e a educação de uma juventude “saudável” e “sadia” –
encontre ressonância e expressão, atualmente, na prática dos grupos
folclóricos193. Em outras palavras, o projeto originário de formação de
líderes para grupos de jovens influencia ainda hoje a formação de
coordenadores que desenvolvem práticas culturais – isto é, coordenam
grupos de danças folclóricas – que têm na juventude um dos principais
focos de atuação. Em suma, é interessante e bastante expressivo que,
décadas depois, o discurso que está na base do projeto de uma Casa da
Juventude, isto é, uma instituição direcionada à educação e à formação
de jovens no universo da “cultura alemã”, tenha se concretizado e
efetivado, por exemplo, em políticas culturais de administrações
municipais destinadas à juventude, que utilizam o folclore como política
cultural, educacional e recreativa – especialmente em pequenos
municípios da região Sul, em que a oferta de cultura é uma realidade
bastante restrita e escassa.
12. Por fim, para encerrarmos esse capítulo a respeito da lógica e da
estrutura do espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil, é
necessário definirmos o perfil social, os capitais mobilizados pelos
especialistas em folclore para a atuação nesse espaço – isto é, os capitais
disponíveis aos agentes que ocupam as principais posições no espaço do
folclore e necessários à composição da elite cultural folclorista –, e os
trunfos sociais adquiridos pelos agentes que investem no folclore. Nesse
sentido, essa última sessão tem por objetivo apresentar de modo
sintético os principais caracteres sociais relacionados aos especialistas
em folclore194, tendo por base as discussões esboçadas no conjunto
dessa pesquisa acerca da biografia social – isto é, a origem social, a
193

Ademais, os “encontros” e “acampamentos folclóricos” promovidos
atualmente evocam, inegavelmente, reminiscências dos encontros da Juventude
Evangélica, promovidos por quadros da Igreja e destinados à integração e
sociabilidade de jovens luteranos.
194
Foi realizado o levantamento de indicadores de origem social e trajetória, tais
como: a profissão dos pais e os tipos de ocupação da família; o capital de
relações familiares; se a família tem histórico de envolvimento com práticas
culturais; se são descendentes de imigrantes alemães; o local de nascimento
(origem geográfica) e de moradia (deslocamento espacial); a data de nascimento
e o sexo; a escolaridade, isto é, se possuem formação acadêmica e títulos
superiores; o desenvolvimento da carreira profissional; e assim por diante. Tais
indicadores visam definir o conjunto de experiências sociais que marcam a
trajetória de tais agentes.
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história de vida e a trajetória195 – dos principais especialistas em folclore
e, especialmente, o quadro de caracteres sociais pertinentes a um
conjunto de membros da elite cultural do folclore “alemão” no Brasil,
apresentado no introito desse capítulo196.
Os membros da elite cultural folclorista, via de regra197, nasceram
e tem uma biografia social desenvolvida – em termos geográficos – em
municípios da região Sul do Brasil, caracterizados pelo processo de
colonização alemã ou de origem germânica. Os especialistas em folclore
possuem, geralmente, ascendência alemã ou germânica – seja bastante
próxima (uma ou duas gerações), ou mais longínqua (mais de quatro
gerações). No que tange à origem familiar, a maior parte dos
especialistas “herdou” uma experiência e familiaridade com práticas
culturais desenvolvidas no contexto familiar – sejam propriamente
195

Trajetória, em sentido bourdieusiano, compreendida como o conjunto de
posições objetivas e tomadas de posição de um agente ao longo do tempo.
196
As entrevistas e, consequentemente, os agentes elencados e considerados na
análise – que integram o quadro de membros da elite cultural folclorista –, não
esgotam o conjunto de agentes individuais que compõem o espaço do folclore
“alemão” no Brasil. A argumentação, assim, tem efeito demonstrativo da lógica
do espaço. Deve-se ter mente que existem outros coordenadores de importância
no espaço, e outros agentes com atuação destacada nas principais instituições
promotoras e legitimadoras de folclore, como a Casa da Juventude e as
regionais. Todavia, mais relevante do que mapear todos os “nomes próprios”
que compõem a elite cultural do folclore, é entender como se estruturam as
práticas nesse espaço, e qual a trajetória e os recursos sociais
caracteristicamente constitutivos de um especialista em folclore, que são
mobilizados na sua práxis folclórica.
197
As assertivas apresentadas a seguir trazem uma carga de generalização, isto
é, trata-se de características verificadas frequentemente e que se mostram
relevantes para a trajetória da maior parte dos agentes e para a estrutura do
espaço de práticas do folclore “alemão”. Todavia, obviamente nem todos os
agentes se enquadram em todas as categorias elencadas. Tomemos como
exemplo a trajetória do Sr. Gerhard Kleine, diretor-geral da principal instituição
do espaço do folclore por três décadas, a ACG: o Sr. Kleine teve atuação na
direção administrativa da Casa da Juventude, e na coordenação de cursos de
especialização em dança folclórica; entretanto, segundo me relatou, nunca atou
na coordenação de grupos, chegando a afirmar até mesmo que nunca dançou
folclore “alemão”. Não obstante, pela frequência com que certos caracteres se
repetem e pela lógica intimamente relacionada ao espaço de práticas do folclore
“alemão”, pode-se inferir que tais características são tendencialmente e
sociologicamente importantes enquanto caracteres pertinentes à elite cultural do
folclore “alemão” no Brasil.
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“folclóricas” ou atividades culturais mais genéricas, notadamente
aquelas desenvolvidas na esfera religiosa198. O capital familiar mostra-se
um recurso importante no espaço do folclore, especialmente se levarmos
em conta a realidade constatada na principal instituição do espaço: a
Casa da Juventude, desde sua fundação, foi dirigida por três gerações da
mesma família. Ademais, o capital de relações familiares mostra-se
importante para a inserção e a atuação no espaço do folclore. Os
especialistas em folclore, via de regra, possuem domínio do idioma
alemão; a aprendizagem da língua alemã se deu, principalmente, no
meio familiar, sendo incorporado durante a infância – constituindo-se
como mais um dos trunfos sociais “herdados” por tais agentes. Outro
elemento, relacionado ao capital linguístico, é a circulação internacional
desses agentes – muitas vezes com relação direta à atuação no
folclore199 –, direcionada especialmente a países “germânicos” – isto é,
países de língua alemã, tais como a Alemanha, a Áustria e a Suíça –,
fenômeno comumente verificado na trajetória dos especialistas em
folclore. O capital linguístico é um recurso central à prática do folclore,
necessário e indispensável à leitura em primeira mão das fontes
históricas que dão sustentação ao folclore (principalmente as
Tanzbeschreibungen), produzidas e registradas no idioma alemão. Muito
embora, como foi argumentado, seja possível executar o folclore
“alemão” com base em uma mimese de registros produzidos em imagem
em movimento – o que dispensa o domínio linguístico –, os especialistas
em folclore – isto é, os agentes que ocupam as principais posições no
espaço e que compõem a elite cultural folclorista – têm domínio do
idioma alemão, possuindo competência para a decodificação de registros
históricos folclóricos em primeira mão, trabalho de mediação cultural
que, ademais, está na base do procedimento de produção de registros em
vídeo das danças, que visam disseminar e difundir o folclore “alemão”
no contexto brasileiro, de modo didático e assegurando sua
“autenticidade”.
Destaca-se, em termos de origem social e trajetória, o fato dos
agentes que constituíram e estruturaram o espaço de práticas do folclore
“alemão” no Brasil possuírem relações estreitas com a Igreja Luterana.
Os principais agentes fundadores de instituições do folclore provêm do
contexto religioso, e boa parte dos agentes recrutados para atuação em
198

Tais como o canto coral e a prática com instrumentos musicais.
A circulação internacional também se mostra associada atuação profissional
dos agentes – e, portanto, sem relação direta com a prática do folclore – ou por
finalidades propriamente turísticas.
199
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tais entidades possuíam vínculos com a religião de confissão luterana.
Alguns agentes obtiveram inclusive possibilidades de formação escolar
e circulação internacional proporcionadas por entidades vinculadas à
Igreja Luterana – como é o caso, notadamente, de Beno Heumann. Nos
dias atuais, com a perda da centralidade e quase exclusividade das
instituições religiosas na promoção e coordenação das atividades de
cunho simbólico e cultural no contexto dos municípios de colonização
alemã no Sul do Brasil, verifica-se um processo de recrutamento em
marcos “seculares”, isto é, atualmente as ligações com a Igreja Luterana
têm menor importância para o recrutamento de agentes para o espaço do
folclore. Ademais, apesar de algumas entidades vinculadas à Igreja
Luterana – tais como escolas e comunidades evangélicas municipais –
manterem o investimento na promoção e no fomento da prática do
folclore, pode-se afirmar que atualmente o folclore “alemão” no Brasil
está relativamente autonomizado em relação à esfera religiosa, que
perde centralidade no que tange à estruturação das práticas culturais – e
dos valores subjacentes a tais práticas – desenvolvidas no espaço do
folclore.
No que tange à formação escolar, os agentes usualmente possuem
diploma superior – nas mais diversas áreas, seja nas “humanidades” e
nas “artes”, ou em áreas de formação sem relações mais próximas com o
universo da “cultura” –, alguns chegando à pós-graduação. Do quadro
apresentado – que toma por base alguns dos especialistas em folclore –,
depreende-se que o “ensino médio” predomina entre as mulheres,
realidade que não se verifica na totalidade do espaço, na medida em que
há predominância do ensino superior entre os especialistas em folclore –
especialmente se considerarmos as gerações mais jovens –, não havendo
diferenças significativas entre homens e mulheres. É nos agentes com
diploma superior que predomina a produção escrita relacionada ao
folclore, especialmente entre “historiadores” – dois dos principais
especialistas em folclore com produção relacionada ao tema possuem
formação em história, Denise Kleine e Denis Simões – esse último
agente possuindo também mestrado. Todavia, a produção escrita no
espaço do folclore “alemão” no Brasil é, de modo geral, bastante
restrita, assertiva que pode ser demonstrada no fato da produção escrita
sobre folclore “alemão” – tomando como referência os membros da elite
cultural folclorista, isto é, os agentes com maior investimento em
especialização e que ocupam posições diretivas no espaço –, não se
configurar como uma prática difundida e predominante.
Deve-se ressaltar que os agentes com investimento no espaço do
folclore se conhecem e inter-reconhecem, sendo o capital de relações
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sociais um elemento importante para o recrutamento e a participação em
cursos de especialização – isto é, para a “entrada” no meio dos
especialistas em folclore –, para o recebimento de convites para
apresentações e encontros dos respectivos grupos coordenados pelos
folcloristas, bem como para a inserção e a ascensão na hierarquia das
instituições promotoras de folclore. Dessa forma, pode-se afirmar que os
agentes que compõem a elite cultural do folclore “alemão” possuem
boas redes de relações sociais, formadas no trabalho com o folclore, e
que amplificam as possibilidades e esferas de atuação no espaço.
São elementos característicos das tomadas de posição de agentes
que integram a elite cultural folclorista: a participação em cursos de
especialização200, a coordenação de grupos e a participação diretiva em
instituições legitimadoras do folclore – de âmbito regional e nacional.
Um especialista em folclore, via de regra, participou de vários cursos de
especialização em danças folclóricas – ou atuou na organização de
cursos –, notadamente os da Casa da Juventude; tal formação possibilita
a ascensão à posição de “coordenador” de grupos e, posteriormente, a
participação na direção ou a própria presidência de instituições
legitimadoras do folclore – como a Casa da Juventude ou as associações
regionais de folclore. Nesse sentido, integrar a elite cultural do folclore é
um processo que demanda anos de investimento – normalmente décadas
–, processo por meio do qual o agente passa a ser conhecido e
reconhecido pelos pares – isto é, pelos demais especialistas –, incorpora
o modus operandi do folclore “alemão” no Brasil, amplia o
conhecimento no que tange ao repertório de danças folclóricas e adquire
experiência na prática folclórica.
Por fim, no que tange ao fenômeno da “profissionalização”, devese salientar que se trata de uma possibilidade bastante restrita no espaço
do folclore “alemão” no Brasil. Tem efeito comprobatório de tal
assertiva o fato de, dentre os oito agentes elencados no quadro de
membros da elite cultural folclorista, apenas cinco terem se
“profissionalizado” em atividades ligadas à prática do folclore. Na
medida em que os agentes elencados ocupam algumas das principais
posições na hierarquia do espaço de práticas do folclore “alemão” no
Brasil, e constatando que nem todos se profissionalizaram através do
200

Deve-se ressaltar, mais uma vez, que apenas uma parcela dos egressos desses
cursos tem o conjunto de competências necessárias para integrar a elite do
folclorismo; boa parte dos participantes dos cursos, embora reproduzam a
concepção e a prática de um folclore “autêntico”, se orientam por meio da
memorização e da reprodução mimética dos registros das danças em vídeo.
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folclore, podemos vislumbrar as oportunidades limitadas de
profissionalização para o conjunto mais amplo de agentes que integram
o espaço do folclore “alemão” no Brasil.
Nos raros casos em que se verifica a profissionalização, ela se
relaciona à contratação de folcloristas como funcionários públicos por
administrações municipais201 ou à contratação de folcloristas como
“professores” por parte de escolas – públicas, mas principalmente
privadas – para desenvolverem um trabalho cultural com grupos
folclóricos; outra possibilidade de profissionalização se verifica nas
poucas posições existentes nas instituições e entidades promotoras de
folclore que permitem a profissionalização, restrita basicamente, em
nível institucional, à principal instituição do espaço, a Casa da
Juventude202. A única atividade em que a profissionalização apresentase como regra diz respeito à confecção de trajes folclóricos, embora os
agentes que investem em tal prática representem um contingente pouco
expressivo, se considerarmos a totalidade de agentes que integram o
espaço do folclore – durante a pesquisa, foi possível obter menções a
cinco ateliês de confecção de trajes folclóricos no país. Desse modo, o
folclore se constitui como atividade ocupacional paralela às ocupações
profissionais dos agentes – sendo realizado no tempo vago, durante fins
de semana ou horários de folga. Na visão e nas concepções internas do
espaço, os agentes irão justificar o investimento no folclore por meio de
argumentos que salientam a o “amor” e a “paixão” pela cultura alemã,
que estaria na base do investimento no folclore, além de apontarem a
importância do trabalho cultural realizado em termos de oferta cultural
destinada a comunidades de descendentes de alemães, com ênfase à
juventude203.
A análise da trajetória de um dos agentes elencados no quadro de
membros da elite cultural folclorista nos permite explicitar e matizar os
limites da profissionalização no espaço de práticas do folclore “alemão”
201

Ou, de modo correlato, verifica-se a compra de “projetos culturais”
submetidos por folcloristas por parte de prefeituras.
202
Não foi possível encontrar informações a respeito de presidentes de
associações regionais de folclore profissionalizados.
203
Em termos de retribuição à prática do folclore, podemos constatar um peso
pouco importante à retribuição econômica, e um peso enorme em termos de
retribuição simbólica – os especialistas em folclore seriam representantes de
uma etnicidade e constituiriam a autoridade de uma prática cultural – e de
retribuição psicológica – considerando o papel do folclore para a construção da
autoimagem identitária “teuto-brasileira” por parte dos folcloristas.
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no Brasil204. Trata-se da trajetória do ex-folclorista, ator e produtor
cultural Cassio Correia, que possui excepcionalidade quando
contrastada às demais trajetórias dos membros da elite cultural do
folclore, notadamente no que tange às tomadas de posição profissionais;
tal trajetória, assim, tem efeito demonstrativo da lógica do espaço,
explicitando as possibilidades restritas de profissionalização no espaço
do folclore. Em uma apresentação sumária, podemos definir a trajetória
de Cassio Correia nos seguintes termos: nascido em 1980 e natural de
Jaraguá do Sul (SC), desde a infância Correia participava como
dançarino-integrante de um grupo folclórico. Em 1996, com 15 anos de
idade, foi convidado por Carlos Cezar Hoffmann – coordenador do
grupo do qual era integrante, professor do Colégio Evangélico Jaraguá e
importante folclorista catarinense – para a realização de cursos de
especialização na Casa da Juventude em Gramado (RS), em função da
sua atuação destacada no grupo folclórico. Após o primeiro curso,
Correia passa a assumir a coordenação de alguns grupos folclóricos da
cidade – inicialmente a categoria “infantil” e o grupo do qual era
previamente integrante e, depois, a categoria “adultos”. Passa a ser
remunerado pelo Colégio Evangélico Jaraguá para coordenar grupos de
danças no colégio – com o cargo de “instrutor de danças alemãs” –,
trabalho que executava conjuntamente a outras atividades profissionais
ligadas e possibilitadas em função do curso de administração de
empresas, que realizava à época. Enquanto cursava administração de
empresas, teve contato com o teatro por meio de uma colega

204

Para a análise dessa trajetória, foi empregada a abordagem prosopográfica ou
“biografia coletiva”. A prosopografia valoriza a história, a origem social e a
trajetória dos agentes. Uma análise histórica do desenvolvimento da
prosopografia, bem como apontamentos sobre a utilização da abordagem
prosopográfica – ou “biografia coletiva”, ou “análise de carreiras” – enquanto
técnica de pesquisa, podem ser encontrados em Stone (2011). Segundo o autor,
a prosopografia opera o levantamento de um conjunto de informações
pertinentes a um grupo social, com destaque às elites, e da trajetória profissional
e carreira de um conjunto de agentes. Entendo a prosopografia, assim, como
uma abordagem que possibilita identificar as posições e tomadas de posição de
agentes ao longo de sua trajetória em distintas esferas sociais. Para estudos que
utilizam este tipo de abordagem ver, por exemplo, os trabalhos de Love e
Barickman (2006) e Canêdo (2013).
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folclorista205, decidindo realizar uma graduação na área e formando-se
alguns anos mais tarde em “artes” (bacharelado em teatro) na
Universidade Regional de Blumenau (FURB), no ano de 2005. Durante
sua graduação em teatro, foi convidado para assumir a cadeira de “artes”
no Colégio Evangélico Jaraguá, passando a coordenar também cursos
extracurriculares de teatro no colégio. Em seguida, realizou um processo
seletivo para o SESC (Serviço Social do Comércio) de Santa Catarina,
atuando como técnico cultural em diversas unidades dessa instituição
(inicialmente em Rio do Sul, depois Joinville e, por fim, Florianópolis).
Em 2010, montou uma produtora cultural em Joinville, a Essa É CIA.,
que trabalha com diversas linguagens artísticas e culturais, não apenas a
teatral. Em função do sucesso de uma peça produzida pela companhia,
em 2013 desliga-se do SESC, passando a se dedicar exclusivamente à
sua produtora. De 2014 a 2016, foi presidente de duas das principais
entidades representativas da classe teatral em Santa Catarina, a
Federação Catarinense de Teatro (FECATE) e a Associação Joinvilense
de Teatro (AJOTE). Segundo relatado por Correia, ele paulatinamente
acabou distanciando-se do espaço do folclore, em função da demanda
relacionada à sua atuação profissional na esfera da produção cultural e
do teatro, estando atualmente afastado de atividades ligadas ao folclore.
Assim, Cassio Correia iniciou sua trajetória profissional (ou
205

Nas palavras do entrevistado: “Porque toda a, a minha, a minha vida com o
mundo cultural, eu eu acho, eu acho não, eu, eu dou o valor, o valor, o
reconhecimento total pro folclore. Porque eu acredito, pode ser que não, mas
eu acho que o folclore se não tivesse iniciado dentro da minha vida desde
pequeno, eu não sei se eu tinha ido pra o mundo da cultura, de alguma certa
forma, né? O próprio teatro entrou na minha vida é... Dentro de escola, né?
Mas profissionalmente por conta que eu tinha uma colega minha, que na época
trabalhava é... Nós éramos amigos de grupo assim, na verdade. Ela era
professora já de pedagogia. E... E ela vendo meu interesse pela cultura e tal,
disse que ela tinha feito na na vida acadêmica dela, tipo dois semestres de
teatro em Blumenau, na faculdade. E ela achava... E como eu tava assim, eu
tava fazendo faculdade de administração de empresas na época, e daí ela disse:
“Olha...”... Eu falava, conversava direto com ela: “Ah, não é a minha praia, eu
não gosto, não sei o quê”. E ela disse: “Ó, eu fiz a faculdade durante um ano,
dois semestres, de de teatro, e era assim assim assado”... Falava um pouquinho
o que que era as disciplinas e tal, e aquilo começou a me, a me chamar algum
interesse. E daí aonde eu peguei e pensei: “Não, eu vou ver o que vai dar isso”.
Daí tranquei a faculdade de administração de empresas e transferi pra artes,
na verdade, era artes (bacharel em teatro)...”. In: CORREIA, Cassio.
Entrevista concedida a Lucas Voigt em 22/04/2016, Joinville – SC.
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“carreira”) no universo da “cultura” como dançarino de folclore alemão
e, posteriormente, como coordenador de grupos folclóricos. Com o
capital cultural e o capital de relações sociais adquirido no espaço do
folclore – isto é, com os trunfos sociais adquiridos com a prática
folclórica –, tal agente investiu em uma formação especializada em
teatro, mobilizando os capitais que dispunha para adentrar em outras
esferas de produção cultural. No decorrer de sua trajetória, começou a
atuar como produtor cultural, montou sua própria produtora, chegando
por fim a ocupar postos destacados em instituições de organização da
classe artística no estado de Santa Catarina, tornando-se um dos
principais agentes no contexto do teatro catarinense. É central levarmos
em conta que a trajetória profissional do agente está ligada também a
deslocamentos espaciais; isto é, Correia se deslocou de cidades menores
e menos expressivas enquanto centros de cultura – Jaraguá do Sul e Rio
do Sul –, dirigindo-se aos dois principais polos de produção cultural em
Santa Catarina, as cidades de Joinville e Florianópolis.
A trajetória de Correia é excepcional e ilustrativa na medida em
que nos permite problematizar as possibilidades e os limites de
profissionalização à disposição dos especialistas em folclore “alemão”
no Brasil. No caso de Correia, a prática do folclore está na base da
incorporação de disposições e da sensibilidade para a prática cultural,
sendo uma experiência crucial na trajetória do agente – o que é
conscientemente salientado pelo próprio entrevistado; por outro lado, é
extremamente significativo que a concretização da profissionalização no
universo da “cultura” não tenha ocorrido no folclore, mas sim na esfera
do teatro – muito mais institucionalizada e profissionalizada –, processo
que é acompanhado pelo distanciamento paulatino em relação ao espaço
de práticas do folclore “alemão”. Nesse sentido, tendo em mente que a
profissionalização não é um fenômeno simples ou habitual no espaço do
folclore, pode-se afirmar que os agentes folcloristas que optam por
investir e se profissionalizar na esfera da “cultura”, muitas vezes
encontram possibilidades muito mais concretas de investimento e
profissionalização em outras esferas de produção cultural, que não a do
espaço do folclore.
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Terceiro Capítulo
MEDIAÇÃO CULTURAL, PRÁTICAS DE LEITURA E
PRÁTICAS DE ESCRITA NO ESPAÇO DO FOLCLORE
“ALEMÃO” NO BRASIL
É objetivo desse capítulo uma análise da prática do folclore
“alemão” no Brasil, enfocando o trabalho de mediação cultural
executado pela elite cultural folclorista, que consiste na decodificação de
fontes históricas sobre danças (Tanzbeschreibungen) e de registros
visuais e iconográficos sobre trajes (Trachten) e, simultaneamente, na
prescrição de códigos e condutas que visam garantir a “autenticidade”
do folclore. O folclore “autêntico”, como veremos, depende de um
trabalho de mediação cultural que garanta a reprodução de fontes
históricas do modo mais fiel e fidedigno possível, com base em um
trabalho especializado de leitura e pesquisa. Para a análise do trabalho
de mediação cultural – e tendo em mente que tal trabalho é executado
por uma elite cultural –, mostra-se indispensável mapear e identificar as
referências de leitura dos especialistas em folclore – recurso central às
práticas de tais agentes –, apontando as características, o teor e os usos
sociais destes textos. De modo complementar, procedo a uma análise do
contexto social de produção das fontes históricas que embasam o
folclore – circunscrito principalmente ao século XIX e início do século
XX –, e do contexto histórico e social de referência de tais obras. É
objetivo deste capítulo, assim, a realização de um levantamento sobre as
referências de leitura – obras, autores, vocabulário – que formam a
intelectualidade do folclore e estruturam suas práticas, e que são
mobilizadas para a definição dos critérios de “autenticidade” para o
folclore. Desta forma, analiso a seguir as características e as
especificidades das práticas de leitura desta elite cultural, as bibliotecas
pessoais e institucionais de folclore, e os contornos que assumem a
produção intelectual e escrita dos especialistas em folclore.
1. Principiemos nossa análise sobre a produção textual que gravita em
torno do folclore “alemão” problematizando o lugar que o folclore
alemão ocupa nas obras sobre o folclore nacional, isto é, seu espaço no
contexto do folclore brasileiro.
É significativo apontar que uma das principais referências sobre o
folclore catarinense, Doralécio Soares – presidente da Comissão
Catarinense de Folclore por várias décadas, e membro de um conjunto
de importantes instituições acadêmicas e científicas –, em suas primeiras
obras, ao elencar o conjunto de manifestações culturais que
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representariam o folclore de Santa Catarina, não faz menção à influência
“alemã” neste universo. Refiro-me aqui, especificamente, a obras do
autor datadas dos anos 1970; em um de seus primeiros trabalhos
(SOARES, 1970)206, e em obra sobre o folclore catarinense que integra
uma iniciativa nacional de catalogação do folclore organizada pelo
Ministério da Educação e Cultura (SOARES, 1979), não pode ser
verificada qualquer menção ao folclore “alemão”. No entanto, em
trabalho publicado mais recentemente, o autor – que, de modo geral,
enfoca os elementos herdados da cultura açoriana e o contexto da Ilha de
Santa Catarina207 – irá dedicar algumas páginas sobre o folclore
“alemão” (SOARES, 2002). No mesmo sentido, em fins dos anos 1980
podemos verificar um texto de Soares que trata especificamente de uma
das manifestações do folclore “alemão” em Santa Catarina, a
Schützenverein – sociedade de atiradores208. (SOARES, 1989). Percebese, assim, que o folclore alemão é paulatinamente integrado à literatura
folclórica e, consequentemente, ao conjunto de manifestações
folclóricas propriamente nacionais. Tal fato é significativo, pois como
veremos, no contexto de fins dos anos 1980 e início dos anos 1990, pode
ser constatado um conjunto de iniciativas que visavam definir um
espaço legítimo para o folclore “alemão” no âmbito do folclore
catarinense e nacional.
Destaca-se também, no contexto da produção escrita sobre
folclore em Santa Catarina, uma obra de Walter Piazza – um dos
fundadores da Comissão Catarinense de Folclore – sobre o folclore em
Brusque, “Folclore de Brusque: estudo de uma comunidade” (PIAZZA,
1960). O autor, que baseou seu trabalho em consultas com sujeitos de
origem italiana, alemã e lusitana, não imprime um corte étnico para o
folclore neste município. Neste sentido, no que tange a esta obra sobre
Brusque – município que sofreu, dentre outras, forte influência da
imigração alemã –, não se atribui destaque ou especificidade à herança
“alemã”. Isto se explica, certamente, pela perspectiva empregada pelo
206

A literatura folclórica mencionada ao longo desse capítulo está listada nas
seções A a D das fontes de pesquisa, apresentadas ao fim do trabalho.
207
Soares é reconhecido especialmente pelo trabalho de folclorista no tocante às
atividades das rendeiras de Florianópolis.
208
Sociedades de atiradores e clubes de caça e tiro são associações comumente
encontradas em inúmeras comunidades de origem alemã em Santa Catarina.
Trata-se de associações que organizam competições destas modalidades
esportivas, conjuntamente à promoção de festividades que envolvem seus
membros e a comunidade local.

215
autor – o título da obra é expressivo neste sentido –, que visa analisar a
comunidade de Brusque como um universo próprio e fechado, que
recebeu variadas influências no tocante às manifestações que constituem
o seu folclore, mas que teriam se tornado propriamente “brusquenses”.
Perspectiva muito distinta, por exemplo, pode ser encontrada em um
trabalho sobre o folclore no Rio Grande do Sul (LAYTANO, 1987), no
qual o corte étnico é indispensável e estruturante – as influências alemã,
italiana e gaúcha são analisadas como fenômenos distintos e em
separado, ainda que constituindo um todo representativo do folclore riograndense.
Tanto o livro de Piazza (1960), como os trabalhos de Soares
(1970, 1979, 1989, 2002) e de Laytano (1987) – e a literatura folclórica
de modo geral –, constituem-se como uma catalogação de manifestações
folclóricas – lendas, festividades, culinária, música, práticas culturais,
isto é, saberes “populares” e “tradicionais” em geral –, colhidos
principalmente por meio de narrativas orais ou pela participação durante
a prática folclórica. Sem qualquer invectiva ou desmerecimento desta
literatura desde um ponto de vista acadêmico, deve-se ressaltar –
visando definir as características centrais deste tipo de produção –, que
tais obras não têm a pretensão de elaborar um questionamento mais
aprofundado ou uma problematização teórica acerca das manifestações
folclóricas. A característica definidora da literatura folclórica e do
folclore enquanto “disciplina”209 encontra-se, assim, na compilação e na
catalogação de um conjunto de manifestações culturais representativas
do “povo” e da “cultura popular” de determinada região ou país.
Em obras recentes sobre o folclore no Brasil, datadas do início
dos anos 2000, constata-se que o folclore “alemão” ocupa espaço
legítimo no conjunto de fenômenos representativos do universo da
cultura popular nacional. Por exemplo, o trabalho de Côrtes (2000) que
209

Deve-se pontuar que, no contexto brasileiro, o folclore nunca se tornou
propriamente uma “disciplina”, em sentido formal e institucional, isto é, nunca
obteve autonomia nem plena legitimidade acadêmica. O folclore brasileiro é
encarado como um estudo marginal, característico de um período de
institucionalização – pré-científico e protoprofissional – das ciências sociais
brasileiras. Nesse sentido, o folclore foi e é alvo de uma crítica e de uma
rejeição acadêmicas, dirigidas precisamente ao “espírito de antiquário”, ao
colecionismo, ao empiricismo exacerbado e à relação romântica dos folcloristas
com seu objeto. O estereótipo associado ao “folclorista” é o do diletante e do
intelectual não acadêmico. (VILHENA, 1997). Especificamente sobre a questão
da “marginalização dos estudos de folclore no Brasil”, ver Vilhena (1997, p.3943).
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versa sobre danças populares, e o trabalho coordenado por Horta (2000)
– importante folclorista mineiro – que se constitui como uma grande
compilação sobre manifestações folclóricas no Brasil, fazem referência
a manifestações do folclore “alemão”. As menções ao folclore “alemão”
enfocam as Oktoberfesten e as festas étnicas, tratando elementos como a
dança e a culinária neste contexto. Os trabalhos de Côrtes (2000) e
Horta (2000) – apesar de sua relevância enquanto fontes de pesquisa –
são marcados pela característica superficialidade e brevidade da
literatura folclórica, além de apresentarem informações equivocadas ou
incompletas, e até mesmo equívocos de grafia de certos termos da língua
alemã relacionados ao folclore.
Não obstante, o fato significativo aqui é que o folclore “alemão”
passa a integrar o conjunto de manifestações culturais “populares”
legítimas e representativas da região Sul e do Brasil. O que pode
explicar esse fenômeno? Por que, de uma posição inexistente nos idos
dos anos 1970, o folclore “alemão” passa a figurar como um dos
elementos integrantes e valorizados no conjunto de manifestações
folclóricas nacionais?
Tal transformação no lugar ocupado pelo folclore “alemão” no
âmbito do folclore nacional pode ser explicada por um conjunto de
iniciativas relacionadas e coordenadas que visavam à afirmação e
legitimação do folclore “alemão”, que teve início em meados dos anos
1980. Neste contexto, deve-se reconhecer o papel relevante do
engajamento e dos investimentos dos especialistas em folclore “alemão”
– especialmente em dança folclórica – no início dos anos de 1990.
Como se reconhece de modo consensual neste espaço, os anos 1990
representaram um “boom” na fundação de grupos de danças folclóricas
alemãs no Brasil, e a fundação de um departamento especializado de
danças folclóricas na Associação Cultural Gramado (ACG) data deste
período – isto é, 1991.
No entanto, a prática da dança folclórica era – e ainda permanece
sendo –, sobretudo, “prática”. Neste sentido, os especialistas em folclore
“alemão” constataram a necessidade de uma fundamentação teórica que
viabilizasse a promoção do folclore, aumentando seu espaço de inserção
e sua legitimidade. Em tal contexto, é central que consideremos o I
Seminário Nacional sobre Folclore Alemão, promovido em 1992
(SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FOLCLORE ALEMÃO, 1., 1994).
Sabe-se, pelo menos, da continuidade deste evento até sua terceira
edição, embora tenha sido possível localizar os Anais apenas da
primeira edição do evento. Vejamos os objetivos deste Seminário, tais
como são explicitados no Editorial dos Anais:
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No momento em que dúvidas pairam no ar
principalmente na cabeça de muitos personagens
envolvidos no chamado FOLCLORE ALEMÃO,
em setembro de 1992 foi realizado em Jaraguá do
Sul um chamamento objetivando uma discussão
no qual se aproximassem respostas sobre o
significado do Folclore Alemão no contexto do
Folclore Nacional. (SEMINÁRIO NACIONAL
SOBRE FOLCLORE ALEMÃO, 1., 1994, p.3).

Tal esforço de definição e afirmação de um espaço legítimo para
o folclore “alemão” no contexto do folclore nacional, direcionou-se à
aproximação com acadêmicos e teve por mote elaborar formulações
teóricas que fundamentassem a prática do folclore210. Vejamos um
trecho do texto de José Roberto Lenhard constante dos Anais do evento,
que narra sua trajetória no espaço do folclore “alemão” – este agente foi
dançarino em alguns grupos folclóricos, músico e finalmente um dos
fundadores do Grupo Folclórico de Campo Bom (RS):
Quando o Carlos Hoffmann me convidou, eu
relutei em aceitar, mas ele ressaltou: Zé! Não
existe prática sem teoria nem teoria sem prática.
Daí passei a pensar nesta afirmação e até agora
me pergunto; Sim, mas como fazemos isto?
Nunca estudei para ser coordenador de grupos de
dança. Onde está a teoria? (LENHARD, 1994,
p.11).

O I Seminário Nacional sobre Folclore Alemão foi sediado em
Jaraguá do Sul (SC), com patrocínio da indústria de malhas Malwee –
uma notável fomentadora do folclore “alemão” no país –, tendo sido

210

No tocante à legitimidade acadêmica de estudos sobre o folclore “alemão” –
e manifestações do fenômeno da germanidade no Brasil de modo geral –, podese argumentar que tais manifestações culturais são encaradas com um relativo
estranhamento. Tais fenômenos são alvo de pouco interesse acadêmico, sendolhes atribuída aparentemente pouca relevância enquanto objetos de estudo. Isto
pode ser explicado, talvez, pela predileção vigente nas ciências sociais por
objetos que enfoquem as práticas e a “herança” cultural de etnias historicamente
“oprimidas” ou setores populares historicamente “explorados”.
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organizado por Carlos Cezar Hoffmann211 – um dos grandes
incentivadores da formação de grupos folclóricos naquele município e
da prática do folclore “alemão” no contexto catarinense. O evento teve o
apoio ainda de outro importante fomentador do folclore em Jaraguá do
Sul, o Centro Educacional Evangélico, que sediou inúmeros encontros
de grupos folclóricos. De modo geral, eventos de grandes proporções
foram realizados em Jaraguá do Sul – tanto no Centro Educacional
Evangélico como no Parque Malwee – reunindo dezenas de grupos
folclóricos e centenas de dançarinos. Jaraguá do Sul foi – e ainda é,
embora em uma escala bem mais reduzida atualmente – um dos
principais polos de promoção do folclore “alemão” do país. O relativo
declínio do folclore nesta cidade se explica justamente pelo decréscimo
de financiamento da Malwee, além do afastamento do Sr. Hoffmann das
atividades relacionadas ao folclore.
O Sr. Hoffmann não é a única figura notável do folclore “alemão”
a ter participado deste Seminário: Beno Heumann, fundador do
Departamento de Danças da Associação Cultural Gramado, e o diretor
desta instituição, Gerhard Kleine, também se fizeram presentes.
Extremamente significativa ainda é a presença da historiadora e
antropóloga Giralda Seyferth, do Museu Nacional (UFRJ), uma das
mais reconhecidas estudiosas do fenômeno da germanidade no Brasil. O
Seminário Nacional sobre Folclore Alemão congregou, assim,
especialistas em folclore, coordenadores de grupos, dançarinos,
acadêmicos e pesquisadores.
Os Anais do evento nos permitem constatar a tônica do
Seminário: conjugar as experiências e trajetórias dos folcloristas –
muitos são os relatos e narrativas de trajetórias e histórias de vida
produzidos durante o evento – com um ímpeto de teorização sobre o
fenômeno do folclore “alemão”. Neste sentido, destacam-se de modo
especial os textos de teor acadêmico e teórico de Seyferth (1994) – que
visa articular a questão do folclore à etnicidade, tema central nos
trabalhos da autora – e de Silva e Córdoba (1994) – que versa sobre a
origem e a definição do termo folclore. De todo o modo, é significativo
211

Carlos Cezar Hoffmann nasceu em Capanema, no Paraná, em 1961.
Hoffmann estudou ciências sociais na Fundação Universidade de Blumenau
(FURB), tendo sido professor no Colégio Evangélico Jaraguá, diretor do Museu
Municipal de Jaraguá do Sul – atualmente “Museu Histórico Emílio da Silva” –,
e coordenador do Museu Parque Malwee – tendo atuado na sua implantação. No
espaço do folclore, atou na fundação e coordenação de grupos e foi um dos
fundadores da Liga de Grupos Folclóricos do Vale do Itapocu.
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destacarmos o estranhamento entre os dois grupos – os “práticos” e os
“teóricos”, nos termos empregados nos Anais, isto é, entre os
folcloristas dançarinos e os folcloristas estudiosos – ressaltado no
próprio Editorial dos Anais do evento.
É relevante considerarmos a própria estrutura dos Anais deste
evento, marcada por uma clara distinção entre os textos dos “teóricos” e
os textos dos “práticos”. Os dois textos teóricos – de maior fôlego e
academicamente orientados – de Seyferth (1994) e Silva e Córdoba
(1994), representam 29 das 59 páginas que compõem os Anais. Tais
textos estão circunscritos na parte final dos Anais, e é perceptível a
diferença em termos de linguagem e estrutural textual destes trabalhos,
se comparados aos oito demais textos que integram o restante da
publicação, produzidos por dançarinos e especialistas em folclore. Este
último conjunto de textos enfoca as trajetórias e a experiência de
folcloristas, além de apresentar algumas tentativas incipientes de
definições conceituais em torno do fenômeno do folclore.
Apesar da importância indiscutível dos Seminários sobre Folclore
Alemão, certamente é temerária a pretensão de explicar um fenômeno
extremamente complexo – a saber, a inserção do folclore “alemão”
dentre os elementos constitutivos do folclore nacional – recorrendo
apenas à organização de tais eventos ou à atuação isolada de
determinados especialistas em folclore. Neste sentido, deve-se salientar
que a organização de tais seminários é parte de um movimento mais
amplo, isto é, de um conjunto de práticas relacionadas – surgido no fim
dos anos 1980 e início dos anos 1990 – que visou oferecer critérios e
legitimidade social e teórica à prática do folclore. Como já apontamos, é
neste período que surge o Departamento de Danças de ACG, e nesta
época ocorre o “boom” de fundação de grupos folclóricos. Outro fator
da maior importância é a projeção que as Oktoberfesten – que começam
a surgir sistematicamente a partir de meados dos anos 1980 – adquiram,
tornando-as fenômenos incontornáveis no âmbito das manifestações
“populares” praticadas no Brasil. Como foi argumentado, o que se
verifica é um contexto de práticas relacionadas e coordenadas no sentido
de promover o folclore “alemão” – já praticado em larga escala na
região Sul do Brasil nos idos dos anos 1990 – e reivindicar um estatuto
de legitimidade a esta prática folclórica no contexto nacional mais
amplo.
2. Passemos agora à apreciação das referências de leitura da elite
folclorista alemã. Neste sentido, mostra-se profícua primeiramente uma
incursão etnográfica à biblioteca da principal instituição de legitimação
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e promoção do folclore “alemão” no Brasil, a Associação Cultural
Gramado (ACG).
Como vimos, a biblioteca fica situada no primeiro andar da sede
da instituição – uma ampla e antiga edificação de dois andares –,
próxima da entrada, em um local central do prédio. A minha primeira
tentativa de visita à biblioteca teve de ser adiada, pois uma aula de
língua alemã ocorria no espaço, ministrada pela nora do fundador da
Associação e mãe do atual diretor do Departamento de Danças, a Sra.
Ruth Kleine. Como veremos, tal caráter escolar da biblioteca é central
para a compreensão das funções que ela ocupa dentro da instituição.
Ao entrarmos na biblioteca, vê-se logo da entrada um quadro
negro fixado à direita, ocupando uma das paredes. Ao olhar à esquerda,
para o restante do quarto de proporções pequenas, vemos no centro do
espaço uma grande mesa retangular circundada por várias cadeiras. Ao
fundo, um grande e antigo armário de madeira que funciona como
prateleira para os livros, e que ocupa quase por completo duas paredes.
A descrição da composição espacial da biblioteca se mostra
imprescindível, pois ela nos permitirá compreender o uso social
efetuado deste espaço.
Os livros da biblioteca, cerca de mil, são bastante heterogêneos.
Os principais temas giram em torno da literatura, filosofia e história,
além de dicionários. São livros bastante antigos; parte deles se constitui
da biblioteca da família Kleine, o restante foi obtido por meio de
doações, especialmente em caso de falecimento de membros letrados
das comunidades que circundam o entorno da Associação. Alguns livros
não são datados; muitos deles registram um período que vai dos anos de
1940 a 1960 como data da impressão. Parte destes livros antigos traz
ainda a tipografia alemã gótica, e é frequente terem sido impressos na
Alemanha.
Em uma incursão rápida à biblioteca da instituição, pude observar
um grande volume de livros escritos em língua alemã, que constitui
parte significativa do acervo. É possível encontrar traduções, em
alemão, de uma variedade de autores de literatura em línguas
estrangeiras: O Primo Basílio, de Eça de Queiroz; literatura russa como
Liev Tolstói; literatura inglesa como Ernest Hemingway, Charles
Dickens e Jack London. No tocante à literatura alemã, autores como
Johann Wolfgang von Goethe – autor obrigatório em uma biblioteca
teuto-brasileira, e que normalmente é utilizado para a produção de
epígrafes em textos ou lemas de instituições –, Hermann Hesse, além de
alguns livros de literatura alemã mais recente, cujos autores me
pareceram poucos conhecidos. Em filosofia, há um Plutarco, um
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Leibniz, um Hölderlin e um Schiller, entre outros.
Em menor escala, encontram-se ainda livros sobre a história da
Alemanha, alguns enfocando a história da Alemanha nazista – embora
não haja, obviamente, nenhum livro de teor apologético –, além de
livros sobre a história do Brasil e da colonização alemã no Brasil –
livros estes em português. Há também livros sobre a história da música e
a história da literatura. Veem-se ainda livros de caráter “edificante”,
tratando de temas como a moral, os costumes e a vida em família, além
de manuais de ensino – estes bastante antigos, com foco em educação
básica.
A existência de dicionários e manuais de ensino – e sua
localização central, isto é, nas prateleiras mais baixas da biblioteca, de
acesso mais fácil, em contraposição aos livros de filosofia, por exemplo,
situados nas últimas prateleiras –, assim como a distribuição do espaço
da biblioteca, em que ganha projeção o quadro negro e cujo espaço
central é ocupado por uma grande mesa retangular circundada por
cadeiras – em oposição à organização mais comum das bibliotecas, em
que várias mesas individuais servem à leitura individual e silenciosa de
obras – são pistas para compreendermos o uso social desta biblioteca.
Ela serve primordialmente como um espaço de ensino, uma sala de aula,
e não propriamente como um acervo e um espaço para leitura e consulta
de livros.
É mister que compreendamos a indissociabilidade da biblioteca
das suas funções de ensino, com foco na questão da língua. Conforme
dito, no local ocorrem aulas de língua alemã, ministradas pela Sra. Ruth
Kleine. Vale destacar que a biblioteca não possui um administrador ou
atendente específico, ou alguém que fique encarregado da administração
e dos empréstimos do acervo. A impressão que se tem é de que os livros
que a compõe são pouco utilizados. As prateleiras, ligeiramente
empoeiradas, destoam da limpeza e assepsia cuidadosa características do
restante do espaço da instituição. Em conversas com alguns folcloristas
vinculados à Associação, me foi relatado que a biblioteca até chega a ser
utilizada – em casos raros – durante os cursos e o período em que
frequentam a instituição, mas para reuniões, conversas e organização de
atividades, e não como um espaço para a leitura.
A conclusão a que foi possível chegar é de que o espaço de
armazenamento de livros da instituição tem um peso mais simbólico –
isto é, enquanto capital cultural objetivado –, do que como espaço
bibliotecário prático. Por exemplo, no supramencionado documentário
produzido pela rede de televisão RBS/RS, O Soldado Kleine, que contou
com entrevista de um dos agentes ligados à instituição, trechos da
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gravação tomaram lugar na biblioteca da instituição, e o enquadramento
do entrevistado utiliza como fundo as prateleiras da biblioteca da ACG.
Assim, pode-se afirmar que as funções primordiais da biblioteca da
ACG envolvem o ensino de idioma e a representação objetiva da posse
de capital cultural por parte dos especialistas em folclore, e não
propriamente a função da leitura.
3. Ora, disto devemos concluir que a leitura não é um recurso central à
prática da elite cultural do folclore alemão? Como veremos, tal assertiva
não se sustenta. A leitura é um recurso estruturante das práticas da elite
cultural aqui analisada, embora as fontes bibliográficas e a experiência
em relação aos livros tenham uma natureza peculiar e distinta do modelo
canônico de leitura. Na seção seguinte, passo a investigar as referências
de leitura e de pesquisa da elite folclorista alemã, que estruturam e
possibilitam a prática do folclore.
Em seus trabalhos de história social da arte, Erwin Panofsky
(2001a, 2001b) enfoca a necessidade de considerarmos as fontes
disponíveis aos artistas para a sua produção criativa. Podemos
extrapolar essa constatação para o conjunto mais amplo das práticas
relacionadas à cultura. No nosso caso, cabe perguntarmos: quais são as
referências para a prática do folclore, como são processadas pela elite
folclorista e como circulam nesse espaço? Dito de modo mais simples, o
que essa elite tem à mão para a prática do folclore? Quais são as fontes
visuais e textuais dos especialistas em folclore? O que torna possível a
existência de um “folclore alemão” no Brasil?
A discussão acerca das fontes que sustentam uma prática cultural
é central e, como argumentamos, foi consolidada por Panofsky. Em sua
análise da iconografia e iconologia da arte do Renascimento, Panofsky
(2001b) identifica uma interessante separação entre “motivos” e “temas”
clássicos, isto é, o autor constata a existência de representações de “[...]
motivos clássicos investidos de significados não-clássicos e temas
clássicos expressos por figuras não-clássicas num cenário não clássico”
(PANOFSKY, 2001b, p.68). Segundo o autor, isto pode ser explicado
por uma distinção entre uma tradição representacional e uma tradição
textual que condicionava a criação artística. Dito de outro modo, durante
a Idade Média, há dois conjuntos distintos de fontes e referências sobre
a Antiguidade mobilizadas para a produção de obras de arte. A
reprodução de motivos clássicos com temas não-clássicos – por
exemplo, o motivo de um Hércules para a imagem de Cristo – é a
expressão da reprodução de modelos visuais; tal tradição
representacional reproduz o motivo, não o tema pagão – que era
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moralizado no contexto da Idade Média. Por outro lado, a representação
de um tema clássico, em um contexto não-clássico por meio de motivos
não-clássicos – como um Júpiter representado como um juiz medieval –
expressa a influência de fontes literárias, que traduziam em imagens
descrições encontradas em textos; assim, tal tradição textual reproduz o
tema, não o motivo – que era elaborado com base nas referências
estéticas estabelecidas à época. Segundo Panofsky (2001b), é apenas na
Renascença que se verifica uma reintegração de temas clássicos a
motivos clássicos.
Embora o objeto analisado em detalhes por Panofsky (2001b) não
constitua interesse aqui, sua análise nos auxilia a formular questões no
tocante ao nosso objeto. A partir da leitura dos trabalhos de Panofsky,
percebemos a necessidade de nos questionar acerca da gênese social de
uma obra de arte ou de uma prática cultural; neste processo, é central
levarmos em conta o que os agentes tinham contato – o que estavam
lendo e o que estavam visualizando –, isto é, quais as fontes que
estruturavam e permitiam organizar sua experiência e sua prática
cultural.
4. Na sala ao lado da biblioteca da Associação Cultural Gramado, está
localizado seu “Departamento de Danças”. Neste espaço, encontramos
uma outra biblioteca, específica e especializada, composta por obras de
natureza distinta212. Contando com aproximadamente 100 livros e mais
um bom número de apostilas, este espaço congrega um conjunto de
obras folclóricas, quase todas escritas no idioma alemão e publicadas na
Europa. Algumas delas voltam-se teoricamente sobre a história da dança
folclórica germânica, mas a grande maioria se constitui como um
catálogo e uma compilação de danças populares germânicas. Estas obras
são mais detalhadas e possuem um maior volume de referências se
comparadas às informações sobre o folclore “alemão” presentes nos
livros de folclore brasileiro, que mencionamos acima. Não obstante, tais
obras se orientam segundo o ímpeto estruturante do folclore enquanto
212

As principais obras de referência à prática do folclore, assim, não estão
localizadas na biblioteca da ACG, mas na sala no departamento de danças que,
simultaneamente, funciona como o escritório do diretor da entidade. Nesse
sentido, embora a entidade mostre-se bastante solícita aos pedidos de acesso e
consulta a tal bibliografia, ela não está depositada em um local de trânsito livre
e público; isso implica, em última medida, que o acesso a tais obras, depositadas
em espaço restrito, depende de autorização direta, possibilitada por redes de
relação com os agentes ligados a tal entidade.

224
“disciplina”, isto é, a catalogação e a enumeração de fenômenos
característicos e representativos da “cultura popular”.
Estes livros são da maior importância para a prática dos
especialistas em folclore. Assim, se podemos constatar que a prática de
leitura desta elite não seja a apreciação integral de obras sobre temas e
questões culturais em sentido amplo, veremos que os especialistas em
folclore utilizam uma bibliografia específica e especializada, como
fontes de pesquisa e sustentação à sua prática cultural. Estes livros são
verdadeiros “manuais” – ora explicitam de modo exemplar e generalista
como deve ser praticado o folclore “alemão”, ora apresentam um
repositório de informações e referências específicas que é consultado
para orientar a prática da dança por parte dos folcloristas.
Não será realizado aqui um levantamento completo e
monográfico de todos os livros especializados que dão suporte à prática
do folclore. Em primeiro lugar, não me sinto qualificado para este
empreendimento, pois meus conhecimentos em torno da dança e do
idioma alemão não se mostram suficientes. Em segundo lugar – e fator
ainda mais importante – este empreendimento constitui por si só um
objeto de pesquisa à parte. Há um volume grandioso de publicações
sobre danças folclóricas na Alemanha e na Europa. Assim, embora seja
central compreender de que forma a elite do folclore mobiliza fontes e
referências para a definição e a legitimação da sua prática cultural, isto é
apenas parte da análise necessária para a compreensão do objeto aqui
proposto, a saber, o espaço do folclore “alemão” no Brasil. Seria muito
interessante, de todo o modo, um estudo específico sobre a história das
publicações que catalogam os registros de danças folclóricas
germânicas, bem como uma história da produção destes registros – mais
antiga em termos historiográficos – que analise os caracteres sóciohistóricos pertinentes e os procedimentos de transfiguração de uma
dança em um registro textual e visual – questões que são abordadas en
passant nesse trabalho.
Não obstante, serão relacionados alguns dos livros mais
importantes ou exemplares relacionados à dança folclórica, para que
compreendamos como eles estruturam a prática do folclore “alemão” no
Brasil. Deve-se ter em mente que os livros elencados a seguir, em um
primeiro momento, me foram apresentados pelo diretor do
Departamento de Danças da ACG, que selecionou as obras que
considerou mais significativas – tanto para a sua prática em torno do
folclore, como para a apresentação a um pesquisador. Apenas em um
segundo momento realizei uma consulta não mediada a esta biblioteca.
A seguir, detenho-me em alguns dos livros mais significativos, visando
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explicitar a lógica que estrutura a transfiguração de um registro textual e
visual de danças, proveniente da Europa, em uma performance desta
mesma dança no Brasil.
Um dos livros mais importantes – e o primeiro que me foi
apresentado pelo diretor do Departamento de Danças – é o trabalho da
dançarina, pedagoga e coreógrafa Aenne Goldschmidt, Handbuch des
Deutschen Volkstanzes (ou “Manual de danças populares alemãs”),
composto por três volumes, um Textband, um Bildband e um Notenband
(GOLDSCHMIDT, 1978)213. As primeiras edições desta obra datam de
meados dos anos 1960. O volume 2, o Bildband (“Livro ilustrado”), que
nos interessa especialmente, apresenta um conjunto de representações
em imagem de “figuras” que frequentemente integram as danças
folclóricas alemãs, além de representações gráficas codificadas de
movimentos e de posições utilizados na dança. As representações
constantes na obra de Goldschmidt (1978) não esgotam todo o
repertório da dança folclórica alemã; de modo geral, apesar de algumas
obras terem uma pretensão “nacional”, elas acabam refletindo uma
maior influência da região de origem do autor. Adiante, analisarei a obra
de Goldschmidt (1978) em maiores detalhes.
Temos ainda publicações de teor mais abrangente e teórico, como
o “Tanzlexikon: Der Gesellschafts-, Volks- und Kunsttanz von den
Anfängen bis zur Gegenwart mit Bibliographien und Notenbeispielen”
(em tradução aproximada: “Léxico da dança: a dança social, popular e
artística de suas origens até a atualidade com bibliografia e exemplos de
músicas”), de Otto Schneider (1985). A obra foi editada por uma editora
de Viena, a Hollinek, e uma das mais antigas editoras de livros de
música de que se têm notícia, a Schott, da cidade de Mainz. Trata-se de
uma obra enciclopédica sobre assuntos relacionados à dança, que não se
limita à dança folclórica, tratando – como o próprio título sugere –
também de elementos da dança erudita. Outra publicação importante –
também de cunho mais amplo e teórico – é “Der Deutsche Volkstanz”
(ou “A dança popular alemã”), em dois volumes, de Herbert Oetke
(1982). Ambas as obras estavam localizadas de forma bastante visível
na sala do departamento, separadas da prateleira onde estavam os
213

As obras mencionadas nesta seção estão referenciadas na seção B das fontes
de pesquisa, listadas ao fim do trabalho. As informações complementares sobre
as obras apresentadas durante a argumentação se baseiam em consultas a sites
de editoras, das instituições que promoveram a publicação dos livros e de
catálogos de lojas de venda de livros, dentre outras fontes disponíveis na
internet.
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demais livros, o que demonstra a importância e a utilização recorrente
de tais livros.
Outro conjunto de obras enfocará as danças populares de regiões
ou estados específicos da Alemanha. Tais obras contêm um catálogo de
Tanzbeschreibungen, e utilizam codificações padronizadas por obras
como o supracitado trabalho de Goldschmidt (1978). Uma
Tanzbeschreibung (“descrição de dança”) tem para a dança uma função
homóloga à ocupada pela partitura no caso da música. Uma
Tanzbeschreibung, via de regra, tem os seguintes componentes:
histórico da dança, partitura da música que a acompanha e,
principalmente, descrição das partes que compõem a dança – fazendo
menção a “figuras” e “passos” característicos no repertório da dança
alemã. Quando colocadas sequencialmente em movimento, as partes de
uma Tanzbeschreibung irão formar uma dança específica.
No âmbito do conjunto de obras que catalogam
Tanzbeschreibungen de localidades delimitadas da Alemanha, podemos
mencionar alguns exemplos. O primeiro é a obra “Volkstänze aus
Hessen” (ou “Danças populares de Hessen”), coletânea de vinte danças
populares selecionadas por Schwinn (1988)214, organizada pela
Hessische Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege – HVT (ou
“Associação Hessiana para a Proteção de Danças e Trajes”). A HVT é
uma associação que produziu várias publicações relacionadas ao folclore
– acerca tanto de danças como de trajes. De modo geral, ao observarmos
as instituições envolvidas na publicação deste tipo de obra, podemos
constatar uma profusão e articulação muito mais abrangente de
organizações relacionadas à prática do folclore na Alemanha, se
comparadas com a realidade brasileira. O livro de Schwinn (1988), por
exemplo, está elencado no conjunto de publicações sugeridas – e
disponíveis para compra – no site da Deutsche Gesellschaft für
Volkstanz, uma das principais instituições de promoção do folclore de
âmbito nacional na Alemanha.
Pode-se mencionar também a obra “Pommersche und
Ostdeutsche Volkstänze” (ou “Danças populares da Pomerânia e do
Leste Alemão”), de Schultz (1990), publicada pela Pommersche
Landsmannschaft (em tradução aproximada: “Associação Territorial
214

A responsável pela editoração da obra, Ellen Schmid – que dá nome também
à editora –, é uma especialista em cultura popular da região. A editora parece de
pequeno porte, tendo encerrado suas atividades recentemente. De modo geral,
os livros sobre folclore alemão referentes a regiões específicas não aparentam
ter grande volume de circulação, restringindo-se aos especialistas em folclore.
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Pomerana”), com um conjunto de danças praticadas no território
histórico conhecido como “Pomerânia”, situado no que se chamava de
“Leste Alemão”, e que hoje está dividido entre a Polônia e a Alemanha
– especificamente o estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. A
Pomerânia sofreu múltiplos impactos em seu território em função de
guerras e oscilações políticas. A Pommersche Landsmannschaft, uma
Vertriebenverband (aproximadamente “Associação de deslocados” ou
“refugiados”), é uma organização que defende a unificação da
Pomerânia e reivindica o direito de representação do conjunto de
“pomeranos”. Neste sentido, podemos constatar o uso político de um
livro sobre danças folclóricas – e da cultura popular – como mecanismo
de afirmação étnica. Deve-se ressaltar ainda que a busca por referências
folclóricas da Pomerânia no contexto brasileiro é bastante
compreensível, se considerarmos a importância desta região no contexto
da imigração alemã para o Brasil215.
Outra publicação que compila registros de danças, embora sem
especificar uma região, é “Der tanzende Kreis: Singspiele und
Volkstänze” (em tradução aproximada: “O círculo de dança: jogos de
canto e danças populares”) de Mortzfeld e Cherubim (1960). Podem-se
verificar várias edições desta obra – algumas anteriores a 1960 –, que ao
que tudo indica teve ampla tiragem. Conforme dito, esta obra não enfoca
um estado ou região em específico, tratando o “folclore alemão” como
uma unidade. Vale destacar que a capa desta obra enfatiza o papel dos
autores como “organizadores” ou “selecionadores” de danças.
Considerando que o folclore é “propriedade do povo”, nas obras
folclóricas a questão da autoria assume feições coletivas, não se
constituindo propriamente como uma autoria “individual” e “singular”
como verifica-se frequentemente na maioria das obras. Voltaremos
também a este ponto, extremamente interessante, em breve.
Uma última publicação a ser mencionada é “Der Lustige
Kupferschmied216 (Tanzbeschreibungen)” – em tradução aproximada,
“O Divertido Funileiro (Descrições de Danças)” –, do importante
folclorista Ludwig Burkhardt (1954), publicada pela Musikverlag Hans
Sikorski – editora especializada na publicação de partituras musicais. A
obra é uma coletânea de Tanzbeschreibungen, e seu título remete ao
nome de uma das danças que a integra. Deve-se destacar que muitas
215

Como se sabe, grandes levas de imigrantes provenientes desta região
fixaram-se no contexto catarinense, especialmente no Vale do Itajaí.
216
A palavra remete a uma profissão, a do Kupferschmied, que poderia ser
traduzida de forma literal como o “artesão que trabalha com cobre”.
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danças são inspiradas em profissões e, de modo geral, se apropriam de
elementos pertinentes ao mundo social das comunidades onde eram
praticadas, enfocando elementos da “cultura popular”.
5. Deve-se ter em mente que, na concepção vigente no espaço do
folclore, uma dança folclórica “alemã” autêntica é aquela que reproduz,
do modo mais fiel possível, uma Tanzbeschreibung. Uma
Tanzbeschreibung (literalmente “descrição de dança”), como o próprio
termo sugere, é uma descrição que registra detalhadamente as
“sequências” de uma dança (Tanzfolgen), bem como as “figuras”
(Tanzfiguren) e os “passos” (Tanzschritten) que compõem uma dança
popular de origem germânica. Dentre o extenso vocabulário da dança
popular, devemos atentar para alguns dos termos mais importantes,
especialmente as definições relacionadas aos termos Fassung, Figure e
Schritt217. Podemos compreender as Figuren (em tradução literal:
“figuras”) e as Fassungen (em tradução aproximada: “posturas”,
“posições”, termo que tem o sentido implicado de “modos de pegar” ou
“segurar” outro dançarino) como a dimensão sincrônica de uma dança,
isto é, o conjunto de variações e possibilidades de posição e disposição
corporal dos dançarinos em uma dança. Dito de outro modo, trata-se do
conjunto de estruturas básicas e consagradas de posicionamento e
postura dos dançarinos – seja individualmente, em pares ou em grupos
(posições em círculo, quadrilhas, etc.) – que compõem o repertório da
dança popular germânica. Os “passos” (do alemão “Schritten”)
constituem a dimensão diacrônica de uma dança, isto é, os movimentos
usualmente verificados na execução de uma dança popular germânica.
Embora seja extremamente difícil delimitar fronteiras claras entre uma
Fassung e uma Figure – as classificações costumam enquadrar
determinada posição de um dançarino ora em uma ou outra categoria e,
em certa medida, uma Figure não deixa de ser uma Fassung –, bem
como definir as fronteiras entre a dimensão sincrônica e os Schritten –
visto que um “passo” se constitui de uma Figure ou Fassung posta em
movimento –, podemos mencionar alguns exemplos que integram cada
uma das categorias, visando aclarar tais definições. Dentre as Figuren e
Fassungen podemos mencionar o Mühle (“moinho”, em que os
217

Tais definições foram depreendidas, em parte, das entrevistas que realizei
com especialistas em folclore, tendo sido aprofundadas com base em obras –
propriamente “dicionários” e “manuais” – que catalogam figuras e passos
básicos do repertório das danças populares germânicas. Ver, por exemplo, o
elucidativo e sistemático trabalho de Goldschmidt (1978).
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dançarinos posicionam as mãos de um modo a representar a imagem de
um moinho), a Fensterl (“janelinha”, posição em que os braços dos
dançarinos representam uma janela por meio da qual um par de
dançarinos se observa mutuamente), o Kreuzfassung (em tradução
aproximada: “modo de pegar em posição de cruz”, em que os dançarinos
entrecruzam os braços), dentre outros. No que tange aos Schritten,
podemos mencionar o Wechselschritt (“passo de Wechsel”), o
Schottischschritt (“passo de xote”), o Mazurkaschritt (“passo de
mazurca”), o Dreher (espécie de “giro”), o Polkaschritt (“passo de
polca”), o Walzerschritt (“passo de valsa”), o Hüpfschritt (“passo em
Hüpf”), a Marsch (“marcha”), etc.. Alguns desses passos são,
propriamente, danças que possuem origens e ligações com determinados
territórios e regiões e, portanto, operam como símbolos de identificação
nacional ou étnica, como a polca – originária da Boêmia, atualmente
República Tcheca – ou a mazurca, de origem polonesa. No contexto das
Volkstänze – isto é, das “danças populares” germânicas – os passos se
constituem como um dos movimentos que integram a sequência que
compõe uma dança específica e, simultaneamente, como um dos
elementos do repertório da dança popular germânica.
Uma dança popular germânica se constitui em uma combinação
de movimentos e posições constantes no repertório da cultura popular de
origem germânica bem como europeia, isto é, um produto simbólico
singular e individual que apropria e congrega elementos e tipos básicos
de dança de domínio comum na “cultura popular”, de abrangência e
circulação no território europeu. Portanto, uma dança germânica
consiste na justaposição de tipos básicos de dança, seus passos e figuras
correlatos; desse modo, a enorme variedade de danças específicas pode
ser compreendida quando reduzida às figuras e passos básicos que
integram o repertório da “cultura popular”. Nesse sentido, a dança
popular de origem germânica é um modus operandi, uma prática
possibilitada por elementos comuns e socialmente conhecidos e
reconhecidos, uma fórmula geradora de danças particulares embasada
no repertório caracteristicamente germânico, bem como na cultura
popular com circulação em nível europeu.
A tentativa de uma definição aproximada para a dança popular
constante no célebre trabalho de Peter Burke (2010), bem como o
esforço de classificação de fenômenos oriundos da cultura popular
europeia executado pelo autor, podem nos auxiliar a lançar luz sobre
algumas das características constitutivas do fenômeno que estamos
considerando, a saber, as danças populares de origem germânica. Nas
palavras de Burke (2010):
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Em qualquer região determinada, esse estoque ou
repertório [da cultura popular] era positivamente
limitado. Sua riqueza e variedade só se fazem
visíveis quando o inventário se estende ao
conjunto da Europa; nesse caso, a variedade é tão
atordoante que quase oculta a recorrência de uns
poucos tipos básicos de objetos artesanais e
apresentações. Eles nunca são idênticos em duas
regiões quaisquer, mas tampouco são totalmente
diferentes: combinações únicas de elementos
recorrentes, variações locais sobre temas
europeus. Esse ponto é particularmente importante
no caso da dança. As danças populares correntes
nos inícios da Europa moderna têm tantos nomes
que arrolá-los ocuparia um capítulo inteiro e
deixaria o leitor tonto. Muitas são denominadas
conforme a região em que supostamente se
originaram: a forlana italiana (de Friuli), a gavotte
francesa (de Gap, no Dauphiné), o halling
norueguês (de Hallingdal), o krakowiak polonês
(da Cracóvia), o strathspey escocês. No entanto,
essas formas locais são variações sobre poucos
tipos básicos de dança: danças lentas ou rápidas,
com ou sem voltas e saltos, danças de amor e
danças de guerra, danças para uma só pessoa,
casais ou grupos. (BURKE, 2010, p.163).

Peter Burke (2010), mais adiante, irá mencionar a Krakowiak –
dança de origem polonesa e, de modo significativo, uma das mais
conhecidas e praticadas no contexto do repertório de danças dos grupos
folclóricos “alemães” no Brasil – visando problematizar a precisão dos
registros folclóricos sobre danças populares e delinear uma definição
para o fenômeno. De modo sucinto e bastante perspicaz, Burke (2010)
irá definir as danças folclóricas como “combinações de formas
elementares”. Nas palavras do autor:
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Os registros das apresentações antes de 1800 não
são cuidadosos ou detalhados o suficiente para
permitir que se saiba quanto ou como uma
krakowiak, por exemplo, diferia de outra. No
entanto, não parece tão difícil interpretar as
danças folclóricas como combinações de motivos
ou formas elementares – de pausas e movimentos,
movimentos rápidos e movimentos lentos,
diferentes tipos de passos, e assim por diante.
(BURKE, 2010, p.187).

No que tange às fontes históricas para a dança popular germânica,
nos deparamos precisamente com o fenômeno histórico analisado por
Burke (2010). Sem intentar de modo algum esgotar tal assunto, alguns
comentários sobre a origem da dança popular “alemã” e sobre a história
de produção dos registros folclóricos das danças mostram-se
indispensáveis à nossa discussão. Os registros e referências históricas
para a prática do folclore – embora, como vimos, estejam compilados
em publicações relativamente recentes – foram produzidos, na sua
grande maioria, em fins do século XVIII e durante o século XIX218 –
portanto, no início da Idade Moderna –, tendo como referência práticas
populares em voga nessa época e nos séculos anteriores, isto é, no
período que compreende os séculos XVI a XVIII. Em face de um
conjunto complexo e diversificado de fenômenos, que marcam a
transição para a modernidade no contexto europeu – isto é, a transição
de um modelo social organizado em termos de Gemeinschaft para um
modelo constituído e ordenado como uma Gesellschaft, para
empregarmos a terminologia clássica de Ferdinand Tönnies –, tais como
a urbanização – e, portanto, a experiência eminente de desaparecimento
do modo de viver no campo e da figura do “camponês”, associados
intimamente às concepções de “povo” –, a industrialização – e, por
conseguinte, o correlato enfraquecimento das guildas e do trabalho do
“artesão” nas corporações de ofício, com a reorientação do modelo de
trabalho em direção à formação de um operariado industrializado e
urbanizado –, e a centralização do Estado – e, consequentemente, a
perda das referências locais, regionais e comunitárias como parâmetro
para a definição de laços de lealdade e autoridade –, verifica-se na
Europa um processo que Peter Burke (2010) irá definir como
218

Como veremos a seguir, algumas danças germânicas remontam ao século
XX, período em que, ademais, o fenômeno da dança folclórica é alvo de intenso
debate intelectual.
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“descoberta do povo”, responsável pela invenção da “cultura popular”,
esforço levado a cabo por um conjunto de indivíduos externos aos
segmentos populares. Nesse contexto, membros das elites intelectuais e
das camadas médias executam um esforço de catalogação de fenômenos
e práticas culturais de origem popular – o conhecido caso dos irmãos
Grimm é exemplar e emblemático no que tange a esse processo –, em
face ao seu eminente e prenunciado desaparecimento. Tais registros
folclóricos compreendem uma vasta gama de fenômenos: histórias
transmitidas oralmente, cantos, músicas, danças e demais tradições
“populares”.
Desta forma, as fontes e as referências históricas para a prática da
dança folclórica de origem germânica no Brasil provêm principalmente
do trabalho de folcloristas europeus, no período que compreende o fim
do século XVIII e o século XIX. Portanto, as fontes para a prática do
folclore são buscadas na Europa, tomando como referência
principalmente as danças habitualmente praticadas – isto é, práticas da
ordem dos “costumes” – entre os anos de 1500 e 1800, registradas no
fim dos séculos XVIII e início do século XIX. Esse período constitui-se,
assim, como o contexto sócio-histórico e geográfico de referência para o
surgimento e desenvolvimento das danças e, posteriormente, para a
produção dos registros escritos das danças (Tanzbeschreibungen). As
fontes históricas de origem europeia têm um papel elementar para a
legitimação da prática da dança folclórica “alemã” no contexto
brasileiro. Tal ponto é bastante significativo, visto que o contexto
histórico de referência para a prática do folclore não se constitui a partir
do conjunto de hábitos e costumes trazidos e legados pelos antepassados
imigrantes – assertiva que, como vimos, estrutura várias das narrativas
dos especialistas em folclore “alemão” no Brasil.
Por esse caminho, podemos conceber a prática do folclore
“alemão” no Brasil como a execução de danças que seguem à risca as
indicações das Tanzbeschreibungen, registros históricos produzidos por
folcloristas principalmente nos séculos XVIII e XIX, que representam e
descrevem as partes que compõem uma dança. A prática do folclore
“alemão” por parte dos grupos de dança folclórica no Brasil depende
ainda da utilização de indumentárias específicas, os “trajes folclóricos”
(Trachten)219, que representam através de uma complexa simbologia um
conjunto de atributos específicos e determinados – como local de
origem da vestimenta, o estado civil do usuário, sua posição social, entre
219

A questão dos trajes será abordada de modo detalhado adiante. Nesse
momento, irei me restringir ao problema da dança.
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outros fatores. Tais trajes – assim como as danças – são confeccionados
com base em registros históricos, reproduzindo-os do modo mais
fidedigno possível. Os registros para os trajes são produzidos no mesmo
contexto histórico e segundo um investimento que segue a mesma lógica
estruturante da produção dos registros das danças – isto é, a produção de
memória sobre elementos da cultura popular em desaparecimento –,
constituindo-se de pinturas e ilustrações – ou fotografias, nas
publicações mais recentes – que representam trajes “típicos” de
determinada região, além de indumentárias depositadas em museus na
Europa, que visam produzir memória acerca das indumentárias
características de determinada localidade ou consagrar os trajes
utilizados por pessoas de destaque das comunidades de referência. Em
suma, apesar de serem compiladas e difundidas em publicações
relativamente recentes – e tais publicações serem as principais
referências para a prática do folclore “alemão” no Brasil –, tanto as
fontes para as danças como para os trajes se baseiam em registros da
cultura popular germânica produzidos, em sua maioria, no século XVIII
e XIX.
Nesse sentido, o próprio emprego do termo dança folclórica,
expressão vigente e de uso corrente no espaço do “folclore alemão” no
Brasil – em detrimento da noção de dança popular220 –, mostra-se
pertinente e repleto de sentido, visto que as referências para as danças
não são uma expressão direta e espontânea de camadas populares,
dependendo de um trabalho de mediação e registro por parte de
especialistas, isto é, depende do trabalho realizado por um conjunto de
folcloristas. Desse modo, a dança popular de origem germânica
praticada no Brasil é, propriamente, uma dança folclórica; a despeito da
sua origem social e histórica estar inscrita na cultura popular, a execução
e a existência das danças germânicas dependem de um distanciamento,
isto é, de um trabalho de reflexão, estudo e registro – portanto, depende
de um folk-lore, no sentido próprio do termo inglês – para que possa
subsistir no tempo presente.
Em se tratando de registros produzidos por folcloristas com base
220

Os agentes do espaço do folclore “alemão” no Brasil definem sua prática
como a organização de grupos de dança folclórica. No idioma alemão, o termo
seria Volkstanzgruppen, isto é, “grupos de dança popular”. Desse modo, é
bastante sugestiva a predileção pelo termo “folclore” em detrimento do termo
“popular”. Ademais, como ainda será discutido adiante, o emprego do termo
dança folclórica alemã demanda problematização, visto que a prática se orienta
à performance de danças populares de origem germânica.
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na observação da performance de uma dança no contexto de uma
determinada comunidade em um momento específico do tempo, deve-se
ter em mente que tais registros acabam transformando um
acontecimento em uma tradição, isto é, o registro escrito opera uma
fixação da dança, congelando uma performance e historiografando um
momento. Se a dança era uma prática cultural comunitária, um produto
das interações sociais desenroladas por parte de um conjunto de agentes
em um momento determinado da experiência histórica, não parece
difícil supormos que uma mesma dança tenha sido executada de formas
distintas no tempo. Ademais, seria ingênuo supor que uma dança tenha
se confinado a uma comunidade específica; ao contrário, sabe-se que a
dança popular circulava entre as localidades e regiões, verificando-se
um fluxo de figuras, passos e danças entre as comunidades. Desse
modo, ao fixar uma prática cultural constituída em devir, o registro de
uma dança monumentaliza uma experiência histórica singular. Como
consequência, considerando que o esforço de produção de registros da
cultura popular foi um empreendimento coletivo, dependendo do
trabalho de vários folcloristas, constatamos um fato extremamente
importante e potencialmente problemático à prática de um folclore
“autêntico”: a existência de variações e até mesmo versões distintas de
uma dança, se considerarmos os diferentes registros históricos. Tal
fenômeno não é surpreendente, sendo inclusive bastante característico
no que tange aos produtos simbólicos que integram o universo da
cultura popular. Apesar da narrativa dos especialistas em folclore se
legitimar com base no postulado de equivalência entre a performance
contemporânea de uma dança e a prática dessa dança no passado, os
especialistas em folclore que entrevistei têm consciência da existência
de variações nos registros históricos, levando em conta tal
problematização em sua prática. Via de regra, executa-se a versão mais
conhecida de uma dança com base em uma Tanzbeschreibung
específica, que muitas vezes aponta as variações históricas e regionais
dessa dança em relação a outros registros; em outros casos, a execução
se baseará em uma versão específica escolhida e apresentada pelo
professor europeu – visto que a definição de repertório fica, em grande
medida, a cargo do especialista estrangeiro – com a qual o instrutor está
familiarizado ou que se constitua como uma versão representativa do
folclore de determinada localidade.
Além disso, se considerarmos o contexto sócio-histórico
pertinente à produção dos registros das danças, podemos compreender
sua correspondência e inscrição no contexto de localidades e regiões
determinadas, bem como a proeminência da questão da “profissão”,
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tema presente em várias danças populares germânicas. A maior parte
dos registros faz referência a localidades ou regiões; a maioria das
publicações que catalogam danças fazem menções, por exemplo, a
“danças do estado de Hessen”, a “danças da região de Hamburgo” e
assim por diante, e apenas uma minoria – principalmente as obras mais
abrangentes de teor enciclopédico, além de obras mais recentes que
representam um investimento consciente na definição de um repertório
representativo de determinado território, como se verifica especialmente
no que tange à Alemanha, que experienciou um processo de unificação
tardia – mencionam “danças alemãs”, ou “danças austríacas”. Isso faz
pleno sentido, se considerarmos que os registros foram produzidos com
base em danças executadas no contexto de comunidades germânicas no
passado, em que a identificação nacional ainda não havia sido
plenamente consolidada, havendo antes uma identificação cultural e
política mais localizada. Como se sabe, antes da constituição dos
Estados-nação nos países europeus, os laços de lealdade e autoridade
eram bem menos abrangentes, não havendo propriamente uma
identificação em termos de nacionalidade. Ademais, muitas danças são
representativas de determinada profissão, simbolizando atividades de
trabalho disseminadas no contexto das corporações de ofício, como a
Webertanz (“dança do tecelão”), a Schneidertanz (“dança do
costureiro”), ou danças que representam nomes próprios que são em si,
ao mesmo tempo, nomes de profissão, como a Herr Schmidt (“Sr.
Schmidt”, ou “Sr. Ferreiro”). Como se sabe, a profissão ocupava uma
centralidade na vida das comunidades medievais europeias, sendo um
elemento estruturante do mundo social e um dos principais mecanismos
para a formação de identidade social, notadamente no contexto de
grupos familiares engajados com determinada atividade profissional.
Desse modo, pode-se constatar nas danças populares germânicas uma
complexa simbologia, com uma imbricação entre figuras da dança
(Tanzfiguren) e elementos partilhados socialmente; dito de outro modo,
verificamos um enraizamento das danças em seu contexto social de
produção, a saber, o mundo social de pequenas comunidades
germânicas, com características específicas: via de regra, trata-se de
comunidades não urbanizadas, estruturadas em termos de trabalho e
atividades profissionais segundo o modelo das corporações de ofício,
com identificação social e estruturas políticas de autoridade pouco
centralizadas, definidas primordialmente em termos comunitários, locais
e regionais.
Apesar das origens históricas determinadas – que remontam
principalmente ao início do século XIX, e que têm como referência os
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séculos anteriores –, as danças folclóricas são alvo de um intenso debate
intelectual durante o século XX que, em alguma medida, permanece em
andamento até os dias atuais. Um momento importante na história do
que se entende por Volkstanz, no que tange à consolidação e definição
de danças que compõem o repertório das Volkstänze germânicas,
ocorreu
em
1956,
quando
o
Bundesarbeitsgemeinschaft
Österreichischer Volkstanz (“Grupo de Trabalho Federal de Dança
Popular Austríaca”) elaborou uma lista com doze danças básicas
(Gruntänze) características e representativas do “folclore austríaco” (isto
é, do Österreichischer Volkstanz). Em 1962, a lista foi estendida para
vinte danças. Trata-se de um conjunto de danças extremamente
difundidas e conhecidas, tais como Offener Walzer, Siebenschritt,
Jägermarsch, Krebspolka, Rheinländer (Reidling Schottisch), entre
outras221. Tiveram atuação nesse grupo de trabalho folcloristas de
expressão no contexto europeu, que atuavam na produção de registros
de danças de origem popular, tais como Herbert Lager e Hermann
Derschmidt. A lista de danças, denominada Grundtanz, toma como
referência o trabalho de folcloristas levado a cabo na primeira metade do
século XX. Nas décadas de 1930 e 1940, folcloristas analisaram um
conjunto de danças e os variados e divergentes registros escritos dessas
danças, estabelecendo um debate intelectual com base em publicações e
produção de registros, visando definir um repertório de danças básicas e
fundamentais para o “folclore austríaco”.
Embora seja um trabalho executado na Áustria, muitas dessas
danças são extremamente conhecidas no contexto do que se entende por
danças folclóricas germânicas – Volkstänze –, ou mesmo no que tange
às danças folclóricas alemãs – Deutsche Volkstänze. Nesse sentido,
deve-se compreender que no tocante às danças populares de origem
germânica, ainda que as danças estejam intrinsecamente ligadas a seu
território ou região de origem, os esforços de definição do conjunto de
manifestações populares representativas de uma cultura ou nação –
dentre elas a dança –, especialmente no que tange ao caso do “folclore
alemão”, irá se basear primordialmente nas dimensões étnica, cultural e
linguística. Como foi argumentado, verifica-se uma circulação das
danças entre as localidades, bem como apropriações diferenciais de
elementos da cultura popular; no caso das Grundtänze, verifica-se uma
forte presença de danças consideradas características também da região
221

Ver:
GRUNDTANZ.
In:
DANCILLA.
Disponível
em:<http://www.dancilla.com/wiki/index.php/Grundtanz>. Acesso em: 9 Nov.
2016.
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Sul da Alemanha (de estados como Bayern e Baden-Württemberg), o
que se compreende se levarmos em conta as fronteiras com a Áustria,
que formam um território com características culturais bastante
semelhantes. Em suma, o Grundtanz, considerado a pedra fundamental
do “folclore austríaco”, compreende um conjunto de danças
consideradas representativas e elementares no repertório mais amplo da
dança popular germânica; no espaço de práticas das danças populares
germânicas no Brasil, tais danças integram o que se entende por
“folclore alemão”.
Deve-se ter em mente que, ao empregar o termo dança folclórica
“alemã”, os especialistas em folclore no Brasil estão, mais precisamente,
referindo-se a danças populares (Volskstänze) de origem germânica, isto
é, danças registradas e fixadas com base em uma referência a
localidades, regiões e territórios que empregavam línguas germânicas
em múltiplas variações dialetais – o que corresponde, nos dias atuais,
principalmente aos territórios da Alemanha, Áustria e Suíça – em um
período histórico determinado, via de regra, registros produzidos no fim
do século XVIII e início do século XIX222. Ainda analisaremos os
sentidos investidos em uma nomenclatura tal como dança folclórica
alemã no espaço do folclore “alemão” no Brasil, em detrimento da
noção de dança folclórica germânica. Mesmo que um conjunto básico
de danças possa ser considerado representativo, nos dias atuais, da
“Alemanha” ou da “Áustria” – realidade que depende do trabalho a
posteriori de folcloristas –, deve-se ter em mente que as danças possuem
ligações intrínsecas a territórios e locais específicos (estados, regiões
geográficas, comunidades); desse modo, uma terminologia mais
adequada evitaria uma nomenclatura tal como danças “alemãs”,
definindo de modo mais apropriado esse conjunto de manifestações
como danças populares – ou “danças do povo”, na tradução literal do
termo Volkstänze – de origem germânica, compreendo todas as
variações e especificidades locais desse conjunto de danças populares.
Tal assertiva ganha ainda mais robustez se considerarmos a unificação
tardia da Alemanha, em 1871, período histórico posterior à maior parte
dos registros das danças populares em questão.
É necessário problematizarmos os limites da noção de folclore
alemão, ou danças alemãs. Para tanto, devemos problematizar
222

Nesse sentido, o folclore germânico se constitui e depende da ideia de uma
comunidade étnica imaginada – para estendermos a formulação de Benedict
Anderson (2005) – isto é, refere-se à cultura popular de territórios que utilizam
um mesmo idioma – ou dialetos aproximados –, isto é, as línguas germânicas.
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principalmente duas variáveis, a saber, língua e território. Questões
geográficas e de definição geopolítica são centrais para a determinação
de estilos característicos das danças. Embora algumas danças sejam
comuns e representativas em todo o território alemão, de modo geral, as
danças possuem especificidades e representatividade regional ou até
mesmo local; nesse sentido, pode-se afirmar que as danças são
extremamente territorializadas, adquirindo sentido quando representam
territórios bastante circunscritos. Por exemplo, danças em quadrilha
(Kontratanz) são características, via de regra, de estados da região norte
da Alemanha; danças em círculos são mais frequentes na região Sul;
também dos estados do Sul provém o Schuhplattler, dança característica
da região dos Alpes – que compreende também parte da Áustria –, em
que os homens batem as mãos nas solas dos sapatos; há ainda danças
“pomeranas”, território histórico que integra hoje regiões da Alemanha e
da Polônia, em que ressoam influências musicais e estéticas do Leste
Europeu223. Desse modo, pode-se argumentar seguramente que os
grupos do espaço do folclore “alemão” no Brasil não performam,
exclusivamente, danças “alemãs”, embora atribuam de modo geral o
adjetivo “alemão” para o conjunto de danças – extremamente variadas e
com múltiplas origens territoriais – que compõem o repertório de tais
grupos folclóricos brasileiros. Ademais, embora possamos conceber
hipoteticamente que no presente um Volkstanzgruppe alemão da região
da Bavária execute uma quadrilha proveniente da região de Hamburgo –
e essa é uma realidade factível e concreta no contexto europeu –, tal
prática tem por objetivo uma ampliação de repertório ou um intercâmbio
cultural, visto que não há uma identificação sociocultural per se com
determinada dança proveniente de outro contexto geográfico e cultural.
Em suma, pode-se compreender as “danças populares de origem
germânica” como um conjunto amplo e diversificado de danças
características da cultura popular de uma vasta gama de territórios
europeus identificados cultural, étnica e/ou linguisticamente como
“germânicos”, que possuem especificidades e variações territoriais,
223

A questão da Pomerânia é complexa. Trata-se de um território histórico,
localizado atualmente nas fronteiras da Alemanha e da Polônia. Considerando
que o pomerano é uma língua eslava, e que algumas entidades pomeranas
defendem um folclore próprio e representativo desse território, sua inscrição no
folclore “germânico” depende do investimento de folcloristas de origem
germânica. Sua inscrição, assim, se dá antes em termos territoriais do que
linguísticos, isto é, em função de aproximações em termos culturais e
territoriais, e não de identidade linguística.
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adquirindo uma função de identificação cultural principalmente no
contexto específico de referência.
O termo “folclore alemão” é de uso corrente no espaço brasileiro,
e central aos sentidos investidos na prática dos grupos folclóricos.
Embora alguns especialistas em folclore e até mesmo alguns grupos
folclóricos empreguem a terminologia “folclore germânico” ou “danças
folclóricas germânicas”, o termo frequentemente empregado – na
nomenclatura de grupos, nos discursos e até mesmo na nomenclatura
dos cursos de especialização em danças “alemãs” – é, indubitavelmente,
folclore alemão. Todavia, como é possível falar de danças “alemãs”, se
os registros históricos das danças são anteriores à própria constituição
de uma “Alemanha” – unificada tardiamente em 1871, no processo
capitaneado por Otto von Bismarck224? Como se pode falar em folclore
“alemão” se o fenômeno originário da prática desse folclore no Brasil,
na narrativa ilusional – no sentido de Bourdieu (2006) – dos
especialistas em folclore – isto é, a imigração de povos germânicos para
o Brasil, iniciada em 1824 –, é igualmente anterior à unificação alemã?
A “Alemanha” só passa a existir décadas depois do período histórico de
surgimento e produção da maior parte dos registros de danças que
embasam a prática do folclore – isto é, o início do século XIX; nesse
sentido, em termos estritamente históricos, não havia unidade políticoterritorial para que se possa falar propriamente em folclore “alemão”. O
emprego do termo, portanto, depende de uma projeção de definições
224

Em Os alemães: A luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e
XX, Norbert Elias propõe uma análise do habitus nacional alemão, isto é, o
saber incorporado de um conjunto de indivíduos – os alemães – relacionado ao
desenvolvimento histórico da nação alemã. A tese do autor é de que o habitus
está ligado ao processo de formação do Estado ao qual foi submetido. Elias
analisa quatro eventos do processo de formação do Estado alemão – uma
história notadamente descontínua – significativos à constituição do habitus dos
alemães, com especial interesse na explicação da ascensão de Hitler ao poder:
(1) a posição intermediária – e eminentemente conflituosa – dos alemães entre
três blocos de povos, a saber, povos de língua de origem latina a oeste e povos
orientais falantes de línguas eslavas a leste; (2) as lutas de eliminação entre
grupos, que implicam que unidades derrotadas passem a se imaginar como
unidades sociais de categoria inferior, vivendo à sombra de um passado
glorioso; (3) o desenvolvimento estatal marcado por rupturas e
descontinuidades; e (4) a expansão de modelos, conduta e ideário militar a
setores da classe média alemã. De acordo com Elias (1997, p.19): “É
frequentemente sublinhado que a formação atrasada de um Estado moderno
unitário constitui uma das características básicas do desenvolvimento alemão”.
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territoriais atuais às fontes históricas que sustentam o folclore. Como foi
argumentado, algumas publicações recentes empregam o termo “folclore
alemão” (Deutsche Volkstanz), em um esforço a posteriori de
constituição e definição de elementos e produtos simbólicos
representativos da Alemanha, isto é, do seu povo e da sua cultura. Em
período recente, existem entidades – como a Deutsche Gesellschaft für
Volkstanz – que legitimam e definem um corpo de danças “alemãs”, isto
é, danças representativas do território que atualmente se compreende por
“Alemanha”. Todavia, o trabalho cultural dos folcloristas brasileiros não
se restringe a tais danças – isto é, danças contemporaneamente definidas
como “alemãs” – mas a todo um conjunto de danças identificadas
culturalmente como “germânicas”. Ademais, os especialistas em
folclore têm consciência de que estão executando danças de variadas
origens territoriais específicas e determinadas – danças bávaras,
hessianas, pomeranas, alpinas, etc. –, territórios que por vezes não
formam ou integram o que hoje se entende por Alemanha. Desse modo,
por que motivo os especialistas em folclore no espaço brasileiro
empregam o termo folclore “alemão”, tendo consciência de que o
conjunto de danças que seus grupos folclóricos performam só podem ser
adequadamente denominadas e definidas, de modo genérico, pelo termo
“germânicas”?
Em minha visão, trata-se de um esforço contemporâneo de
aproximação e identificação com a Alemanha, em função de sua
projeção e protagonismo internacional nas esferas da economia, da
política e da cultura, posição que começa a ser consolidada após a
Segunda Guerra Mundial. Sem sombra de dúvida, a referência quase que
exclusiva a um folclore alemão releva interesses contemporâneos de
agentes em estabelecer laços culturais e identitários com a Alemanha.
Para explicar a predileção pelo termo folclore alemão, deve-se ter em
mente inicialmente que o espaço de práticas do folclore no Brasil irá se
institucionalizar na década de 1980 e início dos anos 1990, contexto em
que além de plenamente estabelecida enquanto Estado nacional, a
Alemanha já ocupa posição de destaque no cenário internacional. Por
outro lado, o termo folclore alemão implica a busca por uma origem
social específica, que tem como escopo e referência a Alemanha – ao
invés da Áustria, da Suíça, da Polônia, da República Tcheca ou qualquer
outro território onde danças folclóricas tenham sido originadas. É
bastante perceptível que, para os folcloristas brasileiros, a identificação
com a Alemanha é algo desejável, o que constitui motivo de orgulho. A
prática do folclore “alemão”, assim, trata-se de um investimento recente
e consequente na construção de uma origem identitária e étnica
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distintiva, visando ao estabelecimento de laços com a Alemanha, bem
como a inserção e o enraizamento da trajetória dos agentes e das práticas
dos grupos folclóricos na história comum e coletiva do povo alemão.
Por tais motivos, as danças folclóricas de origem germânica, isto é, as
danças de origens localizadas em diversos territórios de línguas
germânicas, transformam-se, no Brasil, em danças própria e
exclusivamente “alemãs”.
Ademais, o folclore “alemão” praticado no Brasil tem o
interessante efeito de produzir um fenômeno de desterritorialização da
cultura. Dito de outro modo, a cultura e as práticas constitutivas e
características do habitus dos “alemães” não são apenas aquelas
desenvolvidas na Alemanha, mas também as práticas executadas pelo
conjunto de agentes que reivindica o pertencimento ao Deutschtum (à
“germanidade”), isto é, por quaisquer agentes que possuam ou
construam para si uma origem e uma etnicidade alemã225. Até mesmo
práticas que não podem ser propriamente definidas como “alemãs” –
mas, no máximo, como “germânicas” –, passam a ser elementos
constitutivos e representativos da cultura “alemã” por meio do trabalho
cultural de especialistas em folclore e grupos de dança folclórica que, no
território brasileiro, promovem a cultura alemã, simultaneamente
desterritorializando-a.
A definição de “Pomerânia no Brasil” apresentada por Ivan
Seibel226 pode nos auxiliar a elucidar de que modo descendentes de
imigrantes germânicos lidam com a herança cultural de seus
antepassados e constroem suas definições identitárias. Segundo o autor,
“[...] talvez possamos dizer que um ‘país’ chamado ‘Pomerânia no
Brasil’ realmente existe, não como um país com definição geográfica ou
política, porém, como um conceito cultural e como uma Pomerânia de
um povo que vive no Brasil”. (SEIBEL, 2016, p.37). Apesar da obra de
225

Para uma análise da busca por uma origem social alemã e a reinvidicação do
Deutschtum por parte de um conjunto de descendentes de alemães, ver o último
capítulo de Voigt (2017).
226
O organizador da obra, Ivan Seibel, médico e pós-doutor em história, é um
dos principais pesquisadores acerca da questão da herança pomerana no Brasil.
O livro traz ainda textos assinados por demais membros da “Associação
Brasileira do Povo Tradicional Pomerano”, entidade em processo de criação. Na
obra, grupos de danças folclóricas – que enfocam elementos da cultura
pomerana – têm papel destacado, enquanto veículos de construção étnica e de
promoção da herança cultural dos pomeranos no Brasil. De modo interessante,
Seibel (2016) irá apontar que a “miscigenação teuto-brasileira” tem contribuído
para o apagamento da especificidade cultural pomerana no Brasil.
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Seibel (2016) enfocar o problema dos “pomeranos no Brasil” –
defendendo de modo aguerrido sua especificidade cultural – e não dos
“alemães” ou “teuto-brasileiros”, a lógica subjacente à construção dos
sentidos identitários e à apropriação da herança dos antepassados
apresenta as mesmas características em ambos os casos: não se trata de
uma definição territorial, geográfica ou em termos de nacionalidade,
mas antes de uma construção identitária que irá enfocar a dimensão
cultural e simbólica da experiência social de identificação. A construção
de tais sentidos identitários irá evocar, por um lado, o elemento
linguístico e, principalmente, os elementos e as práticas culturais
comuns compartilhadas com os “alemães”. Desse modo, os sentidos
identitários e a definição de pertencimento a um “povo” estão
embasados na “cultura em comum” – no habitus nacional, no sentido de
Elias (1997) –, isto é, em saberes, práticas e costumes partilhados com
antepassados e com o conjunto de indivíduos que compõem
determinado grupo populacional no presente. Aos “alemães” no Brasil –
e também aos “pomeranos” no Brasil –, o elemento fundador da
identidade e do pertencimento ao “povo” não tem qualquer relação com
o nascimento em determinado território, mas antes à inserção e à
participação na história comum do grupo étnico ou populacional de
origem. A fabricação de tal identidade – esforço levado a cabo,
destacadamente, por pesquisadores e estudiosos que investem em tal
temática – depende, via de regra, de um esforço de inserção de um
grupo de imigrantes e seus descendentes na história nacional do seu país
de origem, na produção de continuidade histórica entre a experiência da
imigração e o país de origem, e da construção de laços e vínculos entre
descendentes brasileiros de imigrantes e a Alemanha. Para a construção
de tais laços, a “cultura alemã” e a “herança cultural” dos antepassados
imigrantes ocupam um papel crucial.
Muito embora os registros das danças possuam, em grande
maioria, sua origem datada em fins do século XVIII e início do século
XIX, verifica-se ainda um processo de criação e invenção de danças no
início do século XX, no contexto de um movimento chamado
Jugendbewegung. Sem nos delongarmos sobre o tema, pode-se afirmar
que o Jugendbewegung (“Movimento Jovem”) foi um importante
movimento composto por um conjunto amplo e variado de associações
formadas e compostas por jovens alemães – entre eles o escotismo
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alemão e o Wandervogel227. Tendo como um de seus principais líderes
Gustav Wyneken, tratava-se de um movimento composto em sua
maioria por jovens de origem social burguesa, que possuía um conjunto
amplo de reivindicações e que executava uma vasta gama de atividades.
Estima-se que o movimento nunca tenha ultrapassado o número de
60.000 jovens, mas sabe-se que vários líderes políticos e intelectuais de
expressão nascidos entre 1890 e 1920 tiveram envolvimento com o
movimento. (LAQUEUR, 1962). Com origens históricas situadas no ano
de 1896, atingindo seu ápice na década de 1920, o Jugendbewegung
teve existência até a década de 1930, sendo depois forçadamente
absorvido e integrado a organizações do nacional-socialismo. O
Movimento Jovem executava um conjunto de atividades ao ar livre e na
natureza, com a proposta de um “retorno à natureza”; também eram
pautas do movimento uma reforma do ensino, além de uma “crítica da
cultura” em sentido amplo. Pode-se compreender o Jugendbewegung
como um movimento com traços românticos, com ideário constituído
em oposição aos valores predominantes na geração dos pais, criticando
o industrialismo e a influência cultural externa na Alemanha, tendo
como proposta uma “maior liberdade” para a juventude.
Considerando a valorização das tradições e dos valores culturais
germânicos por parte do Jugendbewegung, constituído como um
movimento de atuação cultural e educacional, uma das frentes de
atuação do movimento foi o trabalho com a música folclórica, com os
trajes típicos e com a dança. O Jugendbewegung, embasado em uma
releitura de fontes do passado, criou novas danças com uma estética que
incorporava alguns movimentos de estilo mais moderno, como voos e
movimentos acrobáticos. Tratava-se de um movimento de renovação do
folclore germânico, com coreografias mais complexas e no formato de
espetáculo – deve-se ter em mente que as danças folclóricas de origem
germânica, em geral, possuem figuras e passos de execução pouco
complexos. Algumas danças bastante conhecidas nos dias atuais e
comumente executadas – inclusive no espaço do folclore “alemão” no
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Há uma bibliografia expressiva sobre o tema. Em inglês, veja-se, por
exemplo, o trabalho já clássico de Laqueur (1962) e a introdução da obra de
Adriaansen (2015).
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Brasil –, como a Krüz-König228, tem origem nesse movimento, muito
embora na Europa os segmentos mais tradicionalistas ainda não as
considerem danças folclóricas “tradicionais”, deixando tais danças fora
do repertório constitutivo das “Volkstänze”. Em um artigo do
Dancilla229, encontramos uma lista com vinte danças criadas pelo
Jugendbewegung no início do século XX, definidas como danças
folclóricas, embora não sejam consideradas danças tradicionais230.
É extremamente significativa a criação de danças folclóricas no
contexto do Jugendbewegung, fora do período de referência canônico
para a “tradicionalidade” das danças, isto é, os séculos XVIII e XIX.
Ademais, não é incomum que folcloristas europeus criem danças no
presente, por meio de sua atuação em grupos de dança. O especialista
suíço com quem conversei, Felix Mugwyler231, me atestou já ter criado
uma dança e que uma de suas colegas, a folclorista suíça Joland Morf, é
responsável pela criação de mais de uma centena de danças. Tal
procedimento se baseia numa concepção menos histórica do folclore; se
um grupo de dançarinos estiver reunido e quiser performar uma nova
dança, por meio de uma conjunção de figuras e passos que integram o
228

A Krüz-König teve melodia composta em 1924 por Heinrich Dieckelmann.
Em 1927, o autor dessa “nova dança folclórica”, Ludwig Burkhardt, publicou a
descrição da dança. Sabe-se que Ludwig Burkhardt atuou na publicação de
descrições de danças, bem como na instrução de danças folclóricas com foco na
juventude (PITTMAN, WALLER e DARK, 2015, p.256). Outra dança bastante
conhecida, criada por Burkhardt, é a Hetlinger Bandritter. Ver: HETLINGER
Bandriter.
In:
DANCILLA.
Disponível
em:
<http://www.dancilla.com/wiki/index.php/Hetlinger_Bandriter>. Acesso em: 22
Mar. 2017.
229
Como foi sinalizado, o Dancilla é um banco de informações em wiki com
conteúdo enciclopédico sobre danças folclóricas, cujos verbetes apresentam
descrições de danças, áudios e vídeos.
230
Ver: TÄNZE der Jugendbewegung. In: DANCILLA. Disponível em:
<http://www.dancilla.com/wiki/index.php/Kategorie:Tänze_der_Jugendbewegu
ng>. Acesso em: 22 Mar. 2017.
231
MUGWYLER, Felix. Entrevista concedida a Lucas Voigt em 15/04/2016,
Trombudo Central – SC. Como foi exposto, o professor Mugwyler atua como
instrutor dos cursos de dança da ACG. Em 2016, esteve no Brasil para visitar os
amigos folcloristas que conheceu durante os cursos, além de organizar
atividades e eventos relacionados à dança. Um desses eventos ocorreu em
Trombudo Central (SC), uma Tanzabend (“Noite dançante”), na ocasião de uma
visita à minha mãe, que é amiga de Felix (apresentei uma discussão etnográfica
sobre tal evento no capítulo anterior). Nessa ocasião, fui apresentado ao
professor Mugwyler, tendo a oportunidade de conduzir uma entrevista.
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repertório da dança popular, não há nada que os impeça de criar tal
dança232. Isto é algo impensável no espaço do folclore “alemão” no
Brasil. Os grupos até podem executar uma dança criada recentemente na
Europa, mas um grupo de danças folclóricas germânicas brasileiro
carece de legitimidade para criar uma nova dança – isto é, está
desprovido de autoridade e incapaz de constituir autoria de danças –,
que vise integrar o repertório de danças que compõem e representam a
cultura popular germânica.
Apesar da inegável e indiscutível preocupação com a
historicidade e a antiguidade do folclore, o fato de danças criadas no
contexto do Jugendbewegung ou mesmo danças criadas recentemente
serem executadas no espaço do folclore “alemão” no Brasil, demonstra
que a fonte principal de legitimidade para o folclore germânico
praticado no Brasil é a referência a uma fonte oriunda do contexto
germânico-europeu. Dito de outro modo, o que sustenta a prática de um
folclore “autêntico”, no caso brasileiro, são referências e fontes – a
maioria delas marcadas pela antiguidade, embora não sejam excluídas as
fontes mais recentes – oriundas do exterior, que sejam constituídas
como um registro textual que oriente a performance de uma dança.
Desse modo, uma dança criada recentemente e apresentada por um
professor especialista europeu, embasada em um registro textual – e que,
portanto, não se constitui de uma mera invenção espontânea produzida
no momento por um grupos de danças brasileiro – preenche os
requisitos suficientes para ser considerada uma peça “autêntica” do
“folclore alemão” no espaço brasileiro.
6. De que forma ocorre a transfiguração de uma Tanzbeschreibung em
uma performance? Como um registro textual e visual se transforma
numa dança performada, garantindo sua “autenticidade”? Para responder
tais questões, irei analisar uma Tanzbeschreibung específica – a dança
Sternpolka (“Polca da Estrela”) –, procurando relacioná-la a imagens de
“figuras” integrantes do repertório da dança germânica e às
representações codificadas de movimentos e “passos” constitutivos do
folclore “alemão”. Tomando por base uma Tanzbeschreibung específica,
o objetivo dessa seção será articular representações codificadas de
posições e movimentos característicos da dança germânica a registros
fotográficos da performance de tais “passos” e “figuras”, tomando por
base a execução concreta da dança por parte de um grupo folclórico.
232

Voltarei a esse ponto no quarto capítulo, quando analiso as concepções em
torno do folclore.
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Para tanto, acompanhei o ensaio de um grupo folclórico, o
Sternenglanz (“Brilho das Estrelas”), de Braço do Trombudo (SC). O
grupo foi convidado a performar algumas danças folclóricas, utilizando
seu traje folclórico, procedimento que foi integralmente registrado por
meio de fotografias. Nessa seção, será reproduzido passo a passo o
processo de transposição do registro de uma dança à sua performance,
articulando a descrição da dança em alemão – e sua tradução em
português – com fotografias da performance pertinente à dança,
coreografada pelo grupo folclórico. Serão articuladas ainda algumas
imagens de movimentos de dança codificados e imagens de “figuras” do
repertório da dança germânica, constantes no supracitado trabalho de
Goldschmidt (1978), para que se compreenda também o teor e o
conteúdo de um manual sobre folclore “alemão”, e para que seja
possível vislumbrar como tal tipo de obra é mobilizada para a execução
de uma dança. Por meio da explicitação do procedimento de
transfiguração de um registro histórico e textual de uma dança – isto é,
uma Tanzbeschreibung – em uma performance e execução artística
concreta e tangível nos dias atuais, procedimento constitutivo da
concepção de “autenticidade” vigente no espaço do folclore e basilar à
garantia da fidedignidade histórica do folclore “alemão” praticado no
Brasil, será possível explicitar o trabalho cultural executado pelos
grupos folclóricos e, concomitantemente, compreender o modus
operandi e a lógica subjacente à prática do folclore “alemão” no Brasil.
O registro fotográfico foi realizado durante um ensaio do Grupo
Folclórico Sternenglanz, ocorrido no dia 27 de novembro de 2016, na
sede do Clube de Idosos municipal – local em que comumente ocorrem
os ensaios do grupo. O Grupo Folclórico Sternenglanz (“Brilho das
Estrelas”) foi fundado em 20 de maio de 1988, na cidade de Trombudo
Central (SC), estando radicado hoje no município emancipado de Braço
de Trombudo (SC). O âmbito de atuação do grupo abrange
principalmente esse município e demais cidades da região do Alto Vale
do Itajaí (SC). As atividades do grupo são voltadas à preservação das
“origens” e da colonização alemã da cidade, por meio da prática da
dança folclórica germânica, isto é, danças originadas de territórios de
língua alemã. A coordenadora do grupo folclórico é Ingrid Lina
Böelling, minha mãe. O grupo possui, atualmente, aproximadamente
quinze folcloristas-dançarinos. Trata-se de uma entidade jurídica, que
conta com o auxílio e financiamento da Prefeitura Municipal, além de
organizar a promoção de eventos próprios para seu autofinanciamento.
Os trajes utilizados pelo grupo são originários da região Sul da
Alemanha, do estado da Baviera, precisamente da cidade de Weilheim.
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As indumentárias foram confeccionadas por Eredi (Frau) Heumann, em
2002. De acordo com o histórico produzido pela Sra. Heumann acerca
do traje, trata-se de um: “Traje bávaro da região que abrange o território
que fica entre o Lago de Ammer (Ammersee) e o Rio Lech. Weilheim
(que significa Weil= vila e Heim= lar, casa), a vila onde se está em casa,
fica no centro desse território. [...] Esse traje encontra-se no Museu
Pfaffenwinkel, e foi resgatado como sendo o traje usado em Weilheim e
imediações”. De acordo com o histórico oficial do grupo folclórico, o
traje foi escolhido “por sua beleza” e por Weilheim “ser uma cidade rica
culturalmente”. Ademais, o traje representa uma homenagem à Sra.
Lídia Teske, imigrante proveniente da Baviera e radicada no município
de Braço do Trombudo.

Imagem 1 – Grupo Folclórico Sternenglanz, de Braço do Trombudo (SC),
em ensaio ocorrido em 27/11/2016. Da esquerda para a direita, as “damas”:
Ingrid Böelling (coordenadora), Élen Raitz, Steissi Baade, Fabiana
Uhlendorf, Mirian Kranz (tesoureira); os “cavalheiros”: Andreos
Trainotti, Djeison Fronza, Diogo Krüger, Luciano Mathias (presidente).
Essa fotografia, bem como as demais fotos do grupo Sternenglanz, foram
produzidas por esse autor, na data supracitada.

Os integrantes do Grupo Folclórico Sternenglanz aceitaram
participar dessa pesquisa, garantido e autorizando a utilização das
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fotografias da performance de danças produzidas durante o ensaio do
grupo, por meio de um “termo de consentimento livre e esclarecido de
autorização de uso de imagem”. O grupo Sternenglanz foi selecionado,
em primeiro lugar, pela facilidade de contato e aceitação do convite para
participação na pesquisa, haja vista que minha mãe é a coordenadora do
grupo; em segundo lugar, por fatores de ordem subjetiva, na medida em
que o presente pesquisador participou do Grupo Folclórico Sternenglanz
enquanto dançarino-folclorista, até o ano de 2006. A escolha, apesar de
se basear em fatores de ordem subjetiva, não constitui risco à
integridade objetiva dos dados produzidos, tendo em vista que o
Sternenglanz – enquanto um grupo folclórico integrante do espaço de
práticas do folclore “alemão” no Brasil – orienta suas práticas segundo a
lógica e o modus operandi vigentes e estruturantes do espaço, que
estruturam igualmente a prática dos demais grupos folclóricos. A
produção dos registros fotográficos foi auxiliada por minha mãe, que
coordenava as atividades de dança na ocasião, instruindo o grupo de
dançarinos. Além disso, Ingrid teve participação indispensável na
seleção da dança a ser analisada, na decodificação e na tradução da
Tanzbeschreibung, na montagem da sequência explicativa composta por
textos e imagens apresentada a seguir, bem como no fornecimento de
informações, documentos e arquivos acerca da história dos grupos
folclóricos da referida cidade – compilados em um arquivo amplo,
detalhado e bastante organizado233.
Dentre o conjunto de danças executadas e apresentadas pelo
Grupo Folclórico Sternenglanz e documentadas por meio de registro
fotográfico, foi selecionada para exposição e análise nessa pesquisa a
dança Sternpolka (“Polca da Estrela”). A Sternpolka é uma dança
extremamente conhecida e difundida no espaço do folclore “alemão” no
Brasil, sendo inclusive uma das primeiras danças a ter sido praticada no
contexto brasileiro234. Ademais, a seleção de tal dança mostrou-se
profícua em função de seu “histórico”, que demonstra de modo
233

Nesse sentido, todos os agradecimentos à colaboração de Ingrid Böelling a
essa pesquisa não são suficientes, considerando sua contribuição indispensável à
execução da pesquisa, ao levantamento de informações e à seleção dos
entrevistados.
234
Em um número recente do Boletim Der Hut, revista produzida e direcionada
a folcloristas brasileiros, há uma artigo acerca da Sternpolka, que evidencia sua
importância e difusão no espaço brasileiro. Ver: STERNPOLKA. In: REVISTA
DER HUT: Cultura teuto-brasileira na cabeça. Brasil, a.1, n.7, Jun. 2017. p.8.
Voltarei a falar sobre o Der Hut adiante.
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ilustrativo as complexas origens históricas e territoriais das danças que
integram o repertório do folclore germânico, bem como a circulação e as
múltiplas apropriações das danças folclóricas, que constituem uma
trajetória espaço-temporal própria das danças, característica dos
produtos simbólicos da “cultura popular”.
A Sternpolka é uma dança difundida e popularizada em um
período relativamente recente, que possui relações e identificação
cultural com variados territórios e países. Segundo o registro histórico
da dança disponibilizado pela Casa da Juventude235, a dança possui
origens longínquas que remontam a países escandinavos. Aponta-se
também que a melodia associada à dança tem relações com a Áustria.
Em se tratando de uma “Polka”, alguns folcloristas associam a dança à
República Tcheca – como se sabe, a “Polka” possui origens ligadas à
Boêmia. Todavia, a dança se popularizou depois da Segunda Guerra
Mundial: ela foi importada aos Estados Unidos – país com um
contingente elevado de imigrantes de origem germânica, em que se
verifica de modo expressivo a prática da dança folclórica –, onde foi
amplamente difundida e disseminada, retornando posteriormente à
Europa.
A Sternpolka é uma dança aparentada com a Linzer Polka,
originária do estado da Alta Áustria. Segundo o folclorista e pesquisador
Hermann Derschmidt, na obra Tänze aus Oberösterreich de 1981, o
músico Rudolf Lughofer do grupo Budweiser Musikanten conheceu a
música e a dança Linzer Polka na Áustria. Durante uma viagem, fez uma
parada em Doudleby – vila localizada na Boêmia do Sul – onde
executou a música, que foi dançada pelos habitantes locais. A partir de
então, a dança adquiriu o nome do lugar, Doudlebská Polka (em tcheco,
que significa “Polca de Doudleby”)236. As palmas características da
dança provavelmente têm ligações com a Áustria e a Bavária, onde esse
tipo de movimento é característico. Nas décadas de 1950 e 1960, a
235

As informações sobre o histórico da dança mencionadas nesse parágrafo se
baseiam principalmente no histórico produzido pela Casa da Juventude e
acoplado à descrição da dança. Ademais, a Tanzbeschreibung da dança
Sternpolka tomada como base em análise e reproduzida a seguir, foi
disponibilizada pelo departamento de danças da ACG. De modo complementar,
informações sobre o histórico e a descrição da dança foram obtidas em outras
fontes, como em textos disponibilizados pela entidade Volkstanzkreis-Freising e
na enciclopédia Dancilla.
236
BUCKSCH, Walter. Sternpolka (Doudlebska-Polka). 2004. In:
VOLKSTANZKREIS-FREISING. Disponível em: <http://www.volkstanzkreisfreising.de/tanzbeschreibungen/sternpolka.html>. Acesso em: 2 Jun. 2017.
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dança foi importada, repassada e difundida nos Estados Unidos, em
escolas de dança, festivais de dança – como o Santa Barbara Folk Dance
Conference – e disciplinas em universidades, como na University of
California, Los Angeles (UCLA). Difundiu-se nos Estados Unidos,
retornando para a Europa em meados dos anos 1950, sob o nome alemão
de Sternpolka237. Atualmente, a Sternpolka é uma dança extremamente
difundida e popularizada no contexto europeu, em países germânicos
como a Alemanha e a Áustria, sendo reconhecida de modo inconteste
com uma dança integrante, básica e fundamental ao repertório das
danças populares germânicas. Em 2015, foi incluída na lista de danças
básicas da Deutsche Gesellschaft für Volkstanz238.
Apresento a seguir uma representação em imagem da
Tanzbeschreibung da dança Sternpolka. A descrição da dança está
tipografada em gótico – o que não é regra, nem mesmo algo comum no
que tange às Tanzbeschreibungen. Atualmente, a maioria das descrições
de danças emprega a tipografia comum; muitas delas estão
disponibilizadas na internet, ou integram apostilas didáticas elaboradas
por entidades promotoras de folclore, como a Casa da Juventude. Além
disso, deve-se salientar que uma dança tal como a Sternpolka
dificilmente demandará uma consulta ao registro escrito da dança ou
necessitará de maiores instruções, haja vista que se trata de uma
coreografia amplamente conhecida no contexto das danças populares
germânicas. No âmbito dessa pesquisa, embasar a performance de uma
dança extremamente conhecida – como a Sternpolka – na leitura da
Tanzbeschreibung pertinente, tem efeito e finalidade demonstrativa,
visando explicitar a lógica e o modus operandi da prática do folclore
“autêntico”. A leitura de Tanzbeschreibungen ocorre de modo habitual
para a decodificação de danças “novas” – isto é, danças que não eram
previamente conhecidas no espaço brasileiro –, especialmente as danças
de maior complexidade, que apresentam variações de coreografia ou
suscitam dúvidas quanto à performance. Tal procedimento, todavia, é
realizado quase que exclusivamente pelas instituições promotoras de
folclore, que realizam uma decodificação prévia das danças, instruindoas em cursos e registrando-as em vídeo, para a consulta posterior por
237

OAKES, Dick. Doubleská Polka (Bohemian). Disponível em:
<http://www.phantomranch.net/folkdanc/dances/doudlebs.htm>. Acesso em: 2
Jun. 2017.
238
STERNPOLKA.
In:
DANCILLA.
Disponível
em:
<http://www.dancilla.com/wiki/index.php/Sternpolka>. Acesso em: 2 Jun.
2017.
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parte dos folcloristas; por outro lado, como foi dito, a decodificação das
danças na fonte – isto é, com base em Tanzbeschreibungen – costuma
ser uma atividade restrita aos especialistas em folclore com maior
capital cultural – isto é, a elite cultural folclorista –, que possuem
domínio do idioma alemão, experiência na decodificação de danças,
além de vasto conhecimento sobre passos e figuras do repertório da
dança popular germânica.

Imagem 2 – Tanzbeschreibung da dança popular germânica Sternpolka.
Fonte: Departamento de Danças da Casa da Juventude.

Decodifiquemos a Tanzbeschreibung da dança Sternpolka passo a
passo. Irei reproduzir, a seguir, a descrição da dança em alemão com
tipografia comum e, conjuntamente, a tradução aproximada do texto em
português. Quando mostrar-se necessário e oportuno, ilustrarei a
descrição da dança com fotografias e imagens, visando explicitar os
movimentos e figuras que compõem a sua coreografia.
Inicialmente, são apresentadas informações básicas sobre a dança
– isto é, sentido do movimento e posição inicial dos dançarinos:
I. Gewöhnliche Tanzrichtung
Tradução: Gewöhnliche = “comum”, “habitual”, “convencional”;
Tanzrichtung = “direção de dança”, “sentido de dança”). Isto é, “direção
de dança convencional”.
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Tal indicação, isto é, a informação de que se trata de uma “direção de
dança comum”, implica que os dançarinos irão se movimentar em
sentido anti-horário. Tal movimento, no vocabulário do folclore
germânico, é expresso pelo termo “in Tanzrichtung”. Em manuais de
dança, o movimento também é conhecido como Gegensonnen (Gegen =
“contra”, “anti”; Sonnen = “do Sol”).

Imagem 3 – Representação codificada da “direção convencional de dança”
(in Tanzrichtung), constante em um manual sobre folclore alemão.
Fonte: Goldschmidt (1978, Bildband, p.10).

II. Rundtanzfassung
Tradução: Rund = “círculo”, “roda”; Tanzfassung = “posição de dança”.
Isto é, “posição de dança de círculo”.

Imagem 4 – Grupo Folclórico Sternenglanz em Rundtanzfassung (“posição
de dança de círculo”).

III. Ausführung
Tradução: “Execução”.
Desse momento em diante, a Tanzbeschreibung apresenta
detalhadamente – em três partes – a descrição dos movimentos e das
figuras necessários à execução da dança.
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1. TEIL (Tradução: “Primeira Parte”).
Polka-Rundtanz. (Tradução: “Polca em roda”, ou “Polca rodada”).
Nessa primeira parte da dança, os dançarinos, em pares, irão executar 16
“tempos” (ou “compassos”) de passo de polca em roda. A polca é um
passo básico do repertório da dança popular germânica, que consiste no
seguinte movimento: passo-junta-passo-giro(pausa).Via de regra, as
Tanzbeschreibungen indicam a quantidade de tempos para cada parte da
dança. Isso não se verifica no tocante à descrição em análise,
provavelmente em virtude da Sternpolka se tratar de uma dança
extremamente conhecida. De todo o modo, a música relacionada à dança
irá orientar a coreografia e definir a quantidade de tempos destinada a
cada movimento da dança.

Imagem 5 – Dançarinos do Grupo Folclórico Sternenglanz em posição para
a execução de passo de polca em roda.

2. TEIL (Tradução: “Segunda Parte”).
Offene Hüft-Schulterfassung. Die T. [Tänzer] bilden durch Auflegen der
linken Hand auf die linke Schulter des Vordermannes einen Stern.
Herumgehen in Tanzrichtung. Es können auch mehrere kleine Sterne
(Kreise) gebildet werden.
Tradução: “Posição aberta ombro-quadril. Os dançarinos [os
cavalheiros] formam uma estrela, ao colocar a mão esquerda sob o
ombro esquerdo da pessoa da frente. Andam na direção da dança [isto é,
em sentido anti-horário]. Também podem ser formadas várias pequenas
estrelas (círculos) [o que irá depender da quantidade de dançarinos
participantes].”
Essa parte da dança tem duração de 16 tempos. Os dançarinos, enquanto
se movimentam com a figura da “estrela” formada, costumam entoar
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cantos; um dos mais frequentes é a famosa canção “holahi holaho la
ho”.

Imagem 6 – À esquerda. Par de dançarinos do Grupo Folclórico
Sternenglanz executando a figura Offene Hüft-Schulterfassung (“Posição
aberta ombro-quadril”).
Imagem 7 – À direita. Representação fotográfica da figura Offene HüftSchulterfassung (“Posição aberta ombro-quadril”), também conhecida
como “Hüftschulter-Fassung”, constante em um manual de folclore alemão.
Fonte: Goldschmidt (1978, Bildband, p.36).

Imagem 8 – Grupo Folclórico Sternenglanz executando a figura Stern
(“estrela”). Nessa posição, os dançarinos andam em círculo por 16
compassos.
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3. TEIL (Tradução: “Terceira Parte”).
Fassung lösen. Die T. [Tänzer] wenden sich unter Beibehaltung eines
großen oder mehrere kleiner Kreise zur Kreismitte. Sie schlagen je Takt
einmal mit beiden Händen auf ihre Oberschenkel, einmal mit beiden
Händen zusammen und im 2. Takt einmal seitlich gegen die Hände des
Nachbarn. Inzwischen verlassen die Tnn. [Tänzerinnen] ihre Partner
und stellen sich nach freier Wahl hinter einen anderen T. [Tänzer]. Die
neugebildeten Paare beginnen wieder mit Polka-Rundtanz. Das Ganze
wird mit Polka-Rundtanz beendet.
Tradução: “Desfazer a posição. Os dançarinos [os cavalheiros] viram-se
para o centro do círculo, mantendo um grande círculo ou vários
pequenos círculos. Eles batem em um tempo uma vez com ambas as
mãos sobre as coxas, uma vez com as duas mãos juntas e no segundo
tempo uma vez lateralmente contra as mãos dos ‘vizinhos’ [isto é, os
parceiros da direita e da esquerda]. Enquanto isso, as dançarinas [as
damas] deixam seus parceiros e se colocam atrás de outro dançarino de
sua livre escolha. [Essa parte é realizada em 16 compassos]. Os pares
recém-formados reiniciam a polca em roda. Tudo termina com a polca
em roda. [Em mais 16 tempos]”.

Imagem 9 – Grupo Folclórico Sternenglanz executando a terceira parte da
Sternpolka. Os cavalheiros batem palmas em um círculo interno, enquanto
as damas se movimentam em um círculo externo à procura de um novo
parceiro.
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Imagem 10 – Dançarinos do Grupo Folclórico Sternenglanz realizando o
último movimento da Sternpolka, uma polca em roda com duração de 16
compassos.

7. Para que mapeemos de forma satisfatória o conjunto de referências de
leitura e fontes impressas – textuais e visuais – que dão sustentação à
prática do folclore, devemos nos voltar agora a outro elemento que
constitui a prática do folclore “alemão” no Brasil e, consequentemente, a
outro conjunto de obras de referência: as que orientam a confecção e a
pesquisa histórica em torno dos trajes folclóricos. Para tanto, devemos
adentrar em outro espaço, onde estas obras estão localizadas e onde os
trajes são confeccionados: a Trachtenhaus (“Casa dos Trajes”), na
cidade de Nova Petrópolis (RS); do mesmo modo, é necessário
introduzirmos uma nova personagem dessa pesquisa, Eredi (Frau)
Heumann239, a inconteste maior especialista em trajes folclóricos
“alemães” no Brasil e a proprietária do maior acervo de informações
sobre trajes folclóricos germânicos fora da Alemanha.
O nome Trachtenhaus é indicado em uma placa na varanda da
residência de Beno e Frau Heumann. Apesar de, atualmente, Frau
Heumann possuir um espaço comercial destinado à confecção desse tipo
de indumentária, o ateliê “Trachtenhaus - Trajes Típicos Alemães &
Moda Folclórica”, sua casa ainda recebe este simbólico nome. Na
verdade, Frau conserva quase todo o seu acervo de livros e revistas
sobre trajes e uma máquina de costura em sua casa, e este é seu principal
espaço de trabalho. O trabalho de confecção de trajes folclóricos por
Frau, em espaço doméstico, foi o ponto de partida para sua
239

Eredi Heumann nasceu em 24/04/1948 em Giruá (RS), tendo se mudado e
morado por vários anos no estado do Paraná. Atualmente, reside na cidade de
Nova Petrópolis (RS).
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profissionalização na prática da confecção de trajes alemães e para a
criação de uma empresa comercial destinada a esse tipo de trabalho
cultural.
O reconhecimento e a deferência atribuídos à Frau Heumann são
fatores mencionados por todos os especialistas em folclore com quem
conversei. Apenas para termos noção da amplitude deste fato,
apontemos o seu “título”, Frau. Como se sabe, “Frau” equivale ao
pronome de tratamento “Senhora” na língua portuguesa. No espaço do
folclore “alemão” no Brasil, a Sra. Eredi Heumann é conhecida
simplesmente como “Frau”, e os especialistas em folclore
compreendem prontamente esta associação. Obviamente, o epíteto
“Frau” não é propriamente um “título”, tendo em grande medida uma
função indicativa de proximidade e afetividade no espaço. Mais
importante, no entanto, é que o pronome de tratamento oferece indícios
a respeito da posição de destaque ocupada pela Sra. Heumann no espaço
do folclore “alemão” no Brasil.
É significativo o fato de outros agentes envolvidos na confecção
de trajes – existem confecções de trajes, por exemplo, em Paverama
(RS) (Confecções Rosemari) e Rio do Sul (SC) (Tracht Liebe)240 –
terem iniciado seus trabalhos sob a influência da Frau, que dava
consultoria sobre trajes folclóricos durante os cursos de especialização
ministrados na Associação Cultural Gramado. Frau forneceu sugestões
de livros e subsídios que orientassem o trabalho de confecção de trajes
e, mais importante, instituiu um modus operandi de confecção de trajes
folclóricos alemães no Brasil, com foco na pesquisa histórica.
Como me relatou Frau Heumann241, seu marido Beno era um dos
principais especialistas em danças folclóricas alemãs – como vimos, ele
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Pelo que me foi indicado pelos especialistas em folclore – com base em suas
redes de relações –, existem menos de uma dezena de confeccionadores de
trajes típicos com atuação voltada as grupos folclóricos. Quando levamos em
conta as confecções de “moda folclórica” (adiante irei discutir em detalhes esse
estilo específico de traje típico), constatamos a existência de várias dezenas de
estabelecimentos nesse ramo de atuação – sem contar empresas e indivíduos
envolvidos na importação de trajes da Europa, destinados ao público brasileiro
frequentador de eventos étnicos.
241
HEUMANN, Eredi (Frau). Entrevista concedida a Lucas Voigt em 8 Maio
2016, Nova Petrópolis – RS.

258
foi o fundador do Departamento de Danças da ACG242. De uma
inquietação dela, ao ver grupos performando danças “autênticas” com
destreza, mas utilizando indumentárias sem embasamento histórico,
surgiu o estímulo para um trabalho de pesquisa sério e sistemático sobre
os trajes folclóricos. Tanto na narrativa de Frau quanto de Beno, é
destacado que seu trabalho com trajes folclóricos surgiu a partir de um
estímulo do marido, que já realizava trabalho especializado no espaço
do folclore “alemão”. Nesse sentido, é interessante apontarmos a
variável gênero para explicar as trajetórias e especializações
diferenciais: enquanto o Sr. Beno possuía disponibilidade para viajar e
instruir grupos folclóricos no tocante às danças, as possibilidades de
Frau eram limitadas pela necessidade de cuidar dos filhos do casal.
Assim, a confecção de trajes folclóricos, em espaço doméstico, foi a
possibilidade encontrada para sua atuação no espaço do folclore –
possibilidade condicionada por um trabalho prévio executado pelo
marido.
Atualmente, Frau ocupa a função de “Pesquisa e
Desenvolvimento” na Trachtenhaus, e seu filho Andreas Heumann,
desde 2010, é o “Gerente Administrativo”. A “Gerência de Produção”
fica a cargo de Carin Lamberty. Trabalham na empresa ainda a nora de
Frau, duas funcionárias fixas, além de duas funcionárias que trabalham
complementarmente e sob demanda, quando necessário. A empresa
conta ainda com o trabalho externo de uma costureira que atua
exclusivamente na confecção das meias, e de uma firma terceirizada que
atua na elaboração dos bordados dos trajes. Segundo Frau Heumann, os
trajes são integralmente confeccionados pela Trachtenhaus, com
exceção das meias, bordados e dos chapéus – esses últimos são
comprados, mas remodelados visando à garantia de uma reprodução
autêntica dos trajes originais. Segundo informações do site do ateliê243,
já foram confeccionados mais de 2.400 trajes típicos alemães, e mais de
230 grupos folclóricos já foram atendidos244. A Trachtenhaus atende
principalmente o público brasileiro, embora já tenha confeccionado
242

Frau e Beno Heumann foram também foram diretores residentes da ACG no
ano de 1970, e estiveram envolvidos com a instituição por décadas. Ambos são
egressos da primeira edição do curso de Jugendleiter, promovido pela ACG em
1967.
243
O site da Trachtenhaus pode ser localizado neste link:
<http://www.modafolclorica.com.br/site/>. Acesso em: 2 Jun. 2016.
244
O primeiro traje folclórico confeccionado pela Trachtenhaus é datado do ano
de 1970.
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trajes para o exterior – países como Alemanha, Argentina, Uruguai,
entre outros245.
8. Passemos agora a uma incursão etnográfica na Trachtenhaus. Ao
evocar o termo Trachtenhaus, a partir desse momento, refiro-me à
residência de Frau e Beno Heumann, não ao seu ateliê comercial. De
modo geral, verifica-se uma imbricação de ambos os espaços. Não
obstante, a escolha pela residência do casal Heumann me pareceu mais
produtiva, por um conjunto de razões: a casa possui também o material
de trabalho de Beno sobre danças folclóricas; a confecção de trajes por
parte da Frau teve início neste espaço doméstico; o acervo de pesquisa
da Frau está localizado neste local; e, o mais importante, a estrutura e a
organização da casa oferecem indícios para a compreensão dos sentidos
do investimento de Frau na prática de confecção de trajes folclóricos e,
simultaneamente, dos usos sociais que efetua de suas obras e referências
de leitura e de pesquisa.
A Trachtenhaus fica localizada na região central de Nova
Petrópolis (RS), sendo uma edificação de dois andares. Além dos
dormitórios, banheiro e cozinha, o espaço principal do primeiro andar é
uma ampla sala de estar. A sala dispõe uma decoração, móveis e
memorabilia de grande interesse para análise. Na sala principal da casa,
a parte superior das paredes é decorada com quadros de imagens de
castelos alemães, que Frau elaborou a partir das páginas de um
calendário. É uma decoração que está lá há décadas e, segundo ela,
mesmo com críticas em relação à decoração por alguns – uma “velharia”
–, não cogita retirá-los.
Ao lado dos sofás da sala, está um armário que foi de seu bisavô.
Frau me destaca os detalhes da produção do armário, que não possui um
prego sequer em sua estrutura. Este é um tipo de técnica de marcenaria
muito comum em móveis alemães antigos – toda a estrutura do móvel é
encaixada. O armário comporta louças antigas, herança de antepassados.
O ponto mais fantástico no tocante ao armário é que cada prateleira
congrega as louças de um antepassado específico, denotando grande
importância à organização e à definição de origens históricas e
geográficas precisas – há louças inglesas, por exemplo – para os
elementos que perduraram no presente.
Além das louças, objetos extremamente comuns em decorações
245

Além disso, a Trachtenhaus é a empresa responsável pela confecção dos
trajes oficiais da rainha e das princesas da festa do município de Nova
Petrópolis.
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de casas de teuto-brasileiros, podemos destacar outro elemento
recorrente: à esquerda do armário, há uma coleção de canecos de Chopp
em cerâmica. Em festividades étnicas e nas antigas festas de
comunidade – Kerb, festas de igreja, festas de colheita –, era bastante
comum a produção de canecos específicos e representativos da
festividade, que serviam também como registro de participação em
determinada festa. Segundo Frau, “cada caneco tem uma história”:
muitos foram presentes, outros foram adquiridos nos lugares visitados
pela família. Assim, tais objetos recebem toda uma carga simbólica e
um sentindo relacionado à memória da família, sendo a expressão de um
conjunto de relações sociais.
Na decoração da casa, na parede oposta ao armário de louças,
destaca-se ainda um quadro de cera de uma taberna europeia, vasos de
bronze trazidos pelo sogro de Frau quando foi missionário na Índia, e
uma pequena reprodução da famosa obra “Mãos que oram” (“Betende
Hände”, também conhecida como “Studie zu den Händen eines
Apostels”), do artista renascentista Albrecht Dürer, datada em cerca de
1508. Segundo uma história popular circulada oralmente, a família de
Dürer tinha baixa origem social – seu pai trabalhava nas minas de
carvão, e tinha dezoito filhos. Tanto Albrecht como um irmão tinham o
desejo de estudar arte. Não obstante, era impossível que ambos se
dedicassem aos estudos, pois um deles deveria trabalhar e auxiliar no
sustento da família, além de pagar os estudos do outro irmão. Ficou
combinado que após a conclusão dos estudos, o irmão já formado
auxiliaria o outro a perseguir o sonho de estudar e se tornar artista. Por
decisão da sorte, Albrecht foi o primeiro a ir para a academia. Já um
artista renomado, retornou à sua casa e procurou o irmão, dizendo-lhe
que havia chegado a sua vez de dedicar-se aos estudos. Seu irmão,
então, mostrou-lhe as mãos embrutecidas pelo trabalho nas minas de
carvão, dizendo que seu tempo e sua chance havia passado. Segundo a
história, em homenagem ao irmão, Albrecht Dürer elaborou as “Mãos
que oram”, uma representação das mãos de seu irmão, que teriam lhe
possibilitado ter se tornado um artista. Esta história foi-me contada por
Frau em detalhes, quando me apresentava a Trachtenhaus, e foi
possível identificar outras versões bastante semelhantes246.
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Circulam diversas versões da história, muito semelhantes, e apontadas como
de autoria desconhecida. Muitas são divulgadas pela internet como mensagens
“motivacionais”.
Uma
delas
pode
ser
encontrada
em:
<http://ahistoriaeopresente.blogspot.com.br/2013/02/a-historia-de-as-maos-queoram.html>. Acesso em: 3 Jun. 2016.
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O que se sabe a respeito das “Mãos que oram” é que a obra se
trata de um estudo de Dürer para as mãos de um apóstolo, que integraria
um painel tríptico do Altar de Heller (em Frankfurt). Há sugestões de
que as mãos representadas são as do próprio Dürer. Além disso, a
narrativa é pouco verossímil se considerarmos que não havia no período
propriamente “escolas” ou “academias de arte” – a independência da
arte é resultado de um longo processo de autonomização em relação às
guildas medievais, por meio da fundação de academias de arte247 –, e em
função do fato de que a educação de Dürer – ao menos no início – tenha
ocorrido na oficina de seu pai, que era ourives. De todo o modo, a
veracidade e a exatidão histórica da narrativa construída por Frau são
elementos pouco relevantes ao argumento que iremos propor.
No segundo andar da Trachtenhaus, logo ao subir a escada,
vemos à esquerda uma mesa que apoia uma máquina de costura e um
ferro de passar. É o espaço de trabalho de Frau. À esquerda da mesa, ao
fundo, localiza-se uma espécie de escritório, com um armário que
comporta textos, livros, CDs, DVDs, fitas cassete e videocassetes, além
de exibir placas honoríficas. Este é o espaço utilizado por Beno para
seus estudos de dança. À direita desse quarto de trabalho, vê-se mais
uma sala, cujas paredes são decoradas por imagens emolduradas de
reproduções de trajes folclóricos. O resto do andar é composto ainda por
banheiro, quarto e varanda.
Esta descrição da Trachtenhaus mostrou-se relevante, pois nos dá
pistas dos sentidos investidos na prática de confecção de trajes por parte
de Frau. A decoração de sua casa nos aponta: uma valorização e
preocupação com a memória familiar e a herança cultural dos seus
antepassados e dos colonizadores alemães; uma organização criteriosa
dos espólios históricos herdados – como explicita especialmente a
organização do armário de louças; a busca e a definição de uma história
que atribua sentido aos objetos expostos, que visa à antiguidade, à
coerência e à autenticidade; busca esta direcionada à história popular e à
tradição comum “alemã”, enraizando os objetos no contexto da cultura
popular – como explicita especialmente a narrativa sobre a obra de
Albrecht Dürer. Percebe-se, assim, que um esquema conceitual em torno
dos sentidos da tradição e da herança “alemãs” estrutura tanto o espaço
de moradia de Frau, como seu investimento consciente e consequente
na confecção de trajes folclóricos. Em suma, tanto a organização da
Trachtenhaus – a casa de Frau Heumann – como seu trabalho na
confecção de trajes folclóricos são orientados segundo um mesmo
247
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262

esquema de percepção e classificação, isto é, são possibilitados por um
conjunto de disposições que funcionam como princípios organizadores
de suas práticas e representações.
9. Retornemos agora ao objeto que constitui propriamente o escopo
desse capítulo, isto é, a literatura em torno do folclore e as referências de
leitura da elite cultural folclorista. De modo semelhante ao que se
verifica no tocante às fontes que possibilitam a prática das danças, a
confecção dos trajes utilizados pelos folcloristas é possibilitada por um
conjunto de obras folclóricas, que oferecem um catálogo de imagens que
representam “trajes típicos”, com seu respectivo histórico e origem
geográfica. Estas obras funcionam como manuais para a reprodução de
trajes folclóricos históricos no presente, fornecendo informações
textuais e – principalmente – elementos visuais para a confecção dos
trajes.
Nesta seção, irei analisar a biblioteca particular de Frau
Heumann, especializada na temática dos trajes folclóricos. A biblioteca
está localizada no dormitório pessoal de Frau Heumann, o que
demonstra a importância de tais livros para a folclorista. O fato da
biblioteca de Frau estar localizada em seu quarto atesta ainda o caráter
pessoal e o acesso restrito a tais obras. Deve-se ressaltar que Frau
Heumann garante livre acesso à sua biblioteca, de modo bastante
solícito, permitindo ao visitante folhear os exemplares livremente.
Ademais, a biblioteca pessoal de Frau tem uma notável circulação no
espaço do folclore, por meio de fotocópias e digitalizações, além da
circulação dos próprios livros em cursos de especialização em folclore.
É sabido que o acesso à sua biblioteca forneceu subsídios e possibilitou
que demais agentes se profissionalizassem na prática de confecção de
indumentárias típicas. Todavia, apesar da biblioteca de Frau Heumann
ser bastante conhecida, acessível e consultada, ela é, em última
instância, uma biblioteca pessoal – não estando localizada em uma
instituição aberta à visitação pública –, dependendo, portanto, da sua
autorização para consulta.
A biblioteca de Frau Heumann congrega aproximadamente 100
livros, livretos e manuais. Segundo Frau, outro número significativo de
obras está localizado em seu ateliê ou com colegas, o que implica que a
biblioteca seja composta por um número ainda maior de exemplares.
Trata-se principalmente de obras que catalogam “trajes alemães”, com
escopo nacional ou enfocando regiões específicas da Alemanha, por
meio de representações dos trajes tal como eram utilizados em períodos
históricos delimitados. Podem ser encontrados também livretos e
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manuais em sentido estrito, que fornecem regras e orientações práticas
para a confecção de trajes.
Ao mencionarmos o termo “traje alemão”, devemos ter em mente
a mesma problematização acerca da ideia de “danças alemãs”. Como é
destacado pela própria Frau, a formação e a composição da
indumentária “alemã” é resultado de um complexo processo de
circulação e apropriações, em que se verifica a influência de diversos
territórios e grupos étnicos, por onde as indumentárias circularam e
foram apropriadas diferencialmente. Ademais, as indumentárias
registradas nas obras folclóricas têm como marco histórico um período
anterior à constituição de uma “Alemanha” enquanto Estado-nacional,
fazendo referências a regiões e a fronteiras políticas distintas das atuais,
territórios que podem ou não integrar o território alemão no presente. É
exclusivamente em relação a tais territórios específicos e delimitados
que determinado traje adquire função de representatividade cultural e
étnica. Tais obras de referência, especialmente as mais antigas, utilizam
divisões territoriais e políticas pertinentes à sua época e ao seu contexto
histórico; as mais recentes podem utilizar divisões territoriais atuais da
Alemanha para organizar, classificar e delimitar os trajes, segundo um
esforço contemporâneo de construção e definição de indumentárias
típicas e representativas da Alemanha. Nesse sentido, a terminologia
historicamente mais adequada definiria os trajes utilizados pelos grupos
folclóricos brasileiros, no limite, como “germânicos”. O termo traje
“alemão” – tal como se verifica no que tange ao fenômeno da dança – é
uma construção discursiva ex post facto, que depende de um
investimento contemporâneo de aproximação e construção de laços com
a Alemanha por parte dos agentes folcloristas do espaço brasileiro.
Muito embora Frau Heumann não seja a única especialista em
folclore que dispõe deste tipo de obras de referência – outros agentes
envolvidos com a confecção de trajes típicos possuem suas próprias
bibliotecas, além de existirem alguns livros sobre trajes na Associação
Cultural Gramado, e a instituição ter conhecimento de tais obras –, a
opção pelo acervo de Frau se deve à sua amplitude e ao seu alto grau de
especialização. Desta forma, as obras analisadas a seguir restringem-se à
sua biblioteca particular, e me foram apresentadas pela própria Frau
durante a visita que realizei à Trachtenhaus248.
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Ver a listagem completa das obras sobre trajes folclóricos na seção C das
fontes de pesquisa, ao fim do trabalho. As informações complementares sobre
as obras se baseiam no mesmo conjunto de fontes utilizadas para análise das
obras sobre danças, mencionadas na nota 213.
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De modo geral, pode-se afirmar que a maioria destas obras são
baratas no contexto europeu, custando em média 15 euros249. A
importação de tais obras para o Brasil, no entanto, encarece-as
consideravelmente. Neste sentido, a maioria dos livros que integra a
biblioteca a ser analisada foi obtida por meio de presentes de amigos –
entregues pessoalmente ou por correio – que moram ou que visitaram a
Alemanha, ou nas próprias viagens que Frau fez ao velho continente.
Nas palavras de Frau Heumann: “chegou ao ponto aonde precisou-se
começar a comprar os livros é... Onde de fato diz certo o que pertence a
que”250. Em outras palavras, seu trabalho na confecção de trajes
demandou e foi possibilitado pela composição de uma biblioteca com
obras que identificam e delimitam as origens históricas e territoriais
precisas para os trajes “alemães”.
Uma das primeiras obras a ser mencionada é “Deutschland: Ein
Hausbuch” (HEUSS et al., 1960, 1964), um compêndio de informações,
conhecimentos e registros englobando diversos tópicos (um
“Hausbuch”) relacionados à Alemanha, compilados por mais de uma
dezena de autores. Tal obra contêm representações em desenho de
diversas regiões da Alemanha; nas representações dos mapas dos
estados, apresentam-se informações pertinentes como o brasão, a flora e
a fauna – principais florestas e locais onde podem ser encontradas
espécies animais ou atividades de pecuária –, rios, informações
geográficas em geral, as principais edificações – com destaque a igrejas,
catedrais, indústrias, pontes e monumentos –, meios de transporte,
atividades de trabalho, práticas esportivas e de lazer usualmente
verificadas na região, e o que nos interessa, os trajes característicos do
local. Tais representações em desenho servem para identificar as
principais características dos trajes representativos de determinada
região. Aliadas a tais representações, a obra apresenta textos que
aprofundam informações sobre a Alemanha, os estados (“Ländler”) e as
principais cidades que os compõem.
Outra obra, de caráter e função similares, é “Deutsche Landkreise
im Portrait: Rhein-Hunsrück” (ROSENBAUM e NOLL, 1994) que,
enfocando o distrito (“Landkreis”, que pode ser traduzido
aproximadamente como “distrito rural”) do Rhein-Hunsrück –
localizado no estado da Renânia-Palatinado –, apresenta uma coletânea
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modelagem de trajes. Estas obras são muito mais caras do que os catálogos de
imagens de trajes folclóricos.
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de imagens sobre o local. Esta região é significativa no contexto
brasileiro, pois sabe-se que muitos imigrantes – especialmente no Rio do
Grande do Sul – vieram da região do Hunsrück, sendo este um dialeto
importante entre os teuto-brasileiros até hoje. As imagens do livro
tratam, por exemplo, da arquitetura, eventos da localidade e, mais
importante, os trajes típicos utilizados. A obra foi organizada pela
Administração do Distrito (“Kreisverwaltung”) e pela Câmara da
Indústria e Comércio (“Industrie- und Handelskammer”) de Koblenz,
uma das mais importantes cidades da Renânia-Palatinado. A obra em
questão enfoca o Rhein-Hunsrück, mas o “Deutsche Landkreise im
Portrait” é uma série de publicações que apresenta imagens
representativas de variadas regiões de diferentes estados da Alemanha.
Um breve parêntesis. Como foi sinalizado anteriormente, a
questão da autoria nessa e outras obras é extremamente complexa. Nas
informações catalográficas e nas capas deste conjunto de obras o “autor”
muitas vezes é definido como “organizador”, “publicador” ou “redator”.
Tanto as obras sobre trajes como as sobre danças folclóricas muitas
vezes são publicações promovidas por instituições das quais os autores
individuais fazem parte, e que são também, nesse sentido, “autoras”251.
Como argumentei, subjaz a este conjunto de obras a ideia de que os
elementos contidos nelas são de domínio da cultura popular, o que
explica a dificuldade da definição de sua autoria. Em tais obras, a
autoria compreende assim a compilação e a edição da obra, não
propriamente o seu conteúdo. Isto porque a “verdadeira” autoria deste
tipo de obra é coletiva e impessoal; ela pertenceria ao Volk252.
No caso da obra de Rosenbaum e Noll (1994), analisada há
pouco, os autores são respectivamente o diretor da Administração do
Distrito de Rhein-Hunsrück e o diretor da Câmara de Indústria e
Comércio. Portanto, membros da elite política e econômica do local.
Neste sentido, a questão da autoria assume aqui contornos semelhantes
aos de muitos outros casos, como o exemplo clássico dos irmãos Grimm
– membros de uma elite cultural –, que catalogaram um conjunto de
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É o caso, por exemplo, de Gerd Schwinn, membro da Hessische Vereinigung
für Tanz- und Trachtenpflege (HVT), e responsável pela organização de obras
folclóricas sobre danças (SCHWINN, 1988) e trajes folclóricos (SCHWINN et
al., 1990) representativos do estado de Hessen. A HVT foi a incentivadora e
organizadora da publicação destas obras, o que lhe atribui também a “autoria”
destes livros.
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histórias orais pertencentes ao domínio da cultura popular e que foram
também os “autores” dos registros escritos que as representam. Apesar
da longa distância histórica entre o contexto dos Grimm e de obras
como a de Rosenbaum e Noll (1994), verifica-se um fenômeno que
possui a mesma estrutura: trata-se do registro de um material de origem
“popular” e “coletiva” por membros de determinada elite,
empreendimento orientado por um investimento e uma estratégia
específicos253.
Um dos livros mais importantes que dão sustentação à confecção
de trajes é o “Deutsche Volkstrachten” (DEUTSCHE..., 1933), que se
constitui em uma compilação de um grande número de trajes folclóricos.
A obra – tipografada em alemão gótico – é organizada a partir de
regiões que compõem a Alemanha. Nas representações dos mapas destas
regiões, é inserida uma numeração; cada número corresponde a um tipo
específico de traje, representativo de determinada localidade. Estes
trajes são catalogados e apresentados em maiores detalhes – por meio de
uma representação em desenho do traje, uma descrição e informações
sobre sua origem histórica.
Outra obra, possivelmente o trabalho mais importante para a
fundamentação da prática de confecção de trajes – relevância sugerida
pelo próprio título da obra – é “Das Grossebuch der Volkstrachten”,
publicado originalmente em 1890 (KRETSCHMER, 1977). Também
tipografada em gótico, a obra é de autoria do professor, estudioso de
moda e pintor Albert Kretschmer. A obra fornece reproduções de
pinturas sobre trajes folclóricos, pinturas estas extremamente detalhadas
e bem elaboradas. As representações em imagem dos trajes constituemse como “encartes” à obra, podendo ser retiradas individualmente para
consulta e trabalho. A obra também é estruturada por regiões e descreve
textualmente as origens e as características dos trajes. Tamanha sua
importância, a obra é reeditada até os dias atuais; além disso, circula
amplamente entre os especialistas em folclore “alemão” no Brasil –
inclusive em versão digitalizada.
Outras obras irão apresentar coletâneas de trajes de regiões
específicas da Alemanha. Dentre elas, podemos mencionar, por
exemplo: (1) “Pommersche Volkstrachten” (HAENEL, SAENGER e
HACBARTH, 1995), sobre trajes da região da Pomerânia; (2)
“Trachtengruppen in Hessen” (SCHWINN et al., 1990), que apresenta
textos e fotografias sobre os trajes de grupos de dança folclórica do
253
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estado de Hessen – obra organizada pela mesma instituição, a Hessische
Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege, e o mesmo autor do livro
sobre danças em Hessen citado anteriormente (SCHWINN, 1988)254; (3)
“Odenwälder Trachten” (AU, 1952), livro mais antigo e tipografado em
gótico a respeito de trajes da região montanhesa conhecida como
Odenwald – que abarca os estados de Hessen, da Bavária e de BadenWürttemberg –, organizada pelo teólogo e folclorista Hans von de Au; e
(4) “Trachten in Bayern: Miesbach” (DEMMELMEIER e GEBHARD,
1981), coleção de cadernos sobre trajes do estado da Baviera – este
tratando especificamente do distrito de Miesbach –, organizada e
publicada pela Bayerischer Landesverein für Heimatpflege (ou
“Associação Bávara para Proteção da Pátria”), instituição dedicada à
preservação da história, da cultura e da tradição da Baviera.
Podemos mencionar ainda outra obra que, embora enfocando
regiões geográficas específicas da Alemanha, possui natureza e
conteúdo distintos: “Nähtechniken bei der Anfertigung von Tiroler
Trachten” (ou “Técnicas de costura na confecção de trajes tiroleses”)
(SINGER, 1981). Esta obra não se trata de uma coletânea de trajes
folclóricos; sua finalidade é fornecer instruções práticas sobre
procedimentos de corte de tecido para confecção de trajes. Não se trata,
assim, de uma obra que apresenta referências históricas sobre trajes
folclóricos, mas antes de um manual de costura. Como o título sugere,
este livreto se constitui como um manual para a confecção de trajes
tiroleses; mais importante do que representações de trajes, este livro
enfoca representações técnicas em desenho de cortes a serem
empregados para a confecção dos trajes, com suas respectivas
indicações de medidas e procedimentos a serem executados.
Outra obra que opera especificamente como um manual é
“Schnittkonstruktionen Trachtenmode” (ou “Construção de corte em
moda folclórica”) (SCHNITTKONSTRUKTIONEN..., 2009), voltada
especificamente para trajes femininos, que apresenta o sistema “M.
Müller & Sohn” para confecção de trajes, que é também uma escola
profissionalizante de moda e técnicas de costura localizada em
Düsseldorf. O manual apresenta um conjunto de regras e métricas para o
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ambas as manifestações culturais.
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corte de trajes, com destaque especial ao modelo do Dirndl255.
Conforme me relatou Frau Heumann, este tipo de obra é largamente
utilizado em seu trabalho; muitas vezes, é necessário repetir várias vezes
um corte ou um procedimento até que ele fique adequado, e reproduza
fidedignamente as orientações e os padrões de um traje folclórico.
Por fim, há ainda obras que não se restringem à Alemanha ou
territórios de origem “germânica”, como “Trachten und Kostüme: aus
Europa, Afrika und Asien in Form, Schnitt und Farbe” (TILKE, 1978),
que também apresenta orientações sobre os procedimentos técnicos de
confecção dos trajes; além de obras mais específicas, como a publicação
“Kinder in Trachten” (KINDER..., 1953), especializada em trajes
infantis, da qual é possível encontrar registros de publicação bastante
antigos, datados de 1930.
10. É senso comum entre os especialistas em folclore a existência de três
tipos básicos de trajes “típicos” alemães: o “traje folclórico” (“Tracht”
ou “Volkstracht”) – utilizado pelos grupos folclóricos, é um traje
representativo de determinada região da Alemanha em determinado
momento histórico e, portanto, historicamente fidedigno –, o “Dirndl” –
traje feminino, constituído por roupas para o dia-a-dia e trajes de
passeio, composto por tecidos mais leves, proveniente da região Sul da
Alemanha e relativamente “autêntico” – e, por fim, a “moda folclórica”
(“Trachtenmode”), às vezes chamada também de “moda Blumenau” –
elaborada a partir de cortes característicos dos trajes alemães, mas
adaptados à moda e à roupagem atuais, visando atender eventos e festas
étnicas, como as Oktoberfesten.
Apesar do ateliê de Frau produzir os três tipos de trajes – e,
obviamente, a moda folclórica representar um empreendimento
econômico extremamente lucrativo256 –, ela se engaja principalmente na
confecção de “trajes folclóricos”, e não esconde sua predileção por este
tipo de traje. Os valores monetários aproximados de cada um dos tipos
de trajes são bastante diversos, variando de traje para traje, e de
confecção para confecção. Segundo Frau Heumann, na Trachtenhaus
cada tipo de traje – completo, com todos componentes e adereços –
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possui os seguintes valores aproximados: R$ 500,00 para a moda
folclórica, R$ 800,00 para o Dirndl, R$ 3.000,00 a 4.000,00 para o traje
folclórico, o casal – isto é, um par de trajes, masculino e feminino. Os
preços de um traje dependem e variam muito em função da sua
complexidade, nível de detalhes e adereços utilizados. Especificamente
no caso dos Trachten, o valor varia muito em função da região de
origem dos trajes e, consequentemente, da quantidade de peças que
compõem o traje e do nível de adornamento e pedrarias – especialmente
no traje feminino – que o grupo folclórico deseja empregar. Por tais
razões, o preço de um traje pode ultrapassar muito os valores básicos
supramencionados.
Voltemo-nos agora a uma análise e exposição detalhadas de cada
um dos tipos básicos de trajes alemães. Principiemos pelo mais
“autêntico” deles, o traje folclórico, central à prática do folclore
“alemão” no Brasil. Um traje folclórico (Tracht) é uma indumentária
característica de um território germânico específico em determinado
momento da experiência histórica. Sua confecção, portanto, depende de
um trabalho especializado de pesquisa. Nas palavras de Frau Heumann:
“Uma Tracht que seria a tradução ‘traje’ é aquele que tem histórico,
aquele que provém desde os anos de mil e setecentos. Eles têm, como eu
te contei antes, né? Você olha aquele, ‘ah, aquele lá pertence à fazenda
tal e tal, porque a sua roupa tá decorada de acordo, todos eles estão
vestidos assim’, né?”257. Em suma, um Volkstracht é um traje que
representa uma determinada localidade na Alemanha – ou outro
território germânico – em um momento delimitado do tempo. Sua
confecção segue à risca as indicações de fontes históricas – que
fornecem, principalmente, subsídios e elementos visuais para a
elaboração dos trajes –, visando reproduzir o traje do modo mais
fidedigno possível, com vistas à garantia da sua autenticidade.
No espaço do folclore “alemão” no Brasil, alguns critérios
estruturam a definição e a escolha por um traje folclórico específico,
dentre o universo de trajes possíveis. Os próprios confeccionadores de
trajes estimulam os grupos folclóricos a optarem por um traje
característico e representativo da região de origem da maior parte dos
imigrantes que se afixaram no município ou local de atuação do grupo
folclórico. Desse modo, via de regra, os grupos folclóricos optam por
trajes que possuem alguma relação com o processo de imigração e
colonização germânica da sua localidade de atuação. Em casos em que a
identificação da região de origem da maior parcela dos imigrantes é
257
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difícil, ou em casos de municípios que foram constituídos por distintos
grupos migratórios, opta-se por um traje representativo da região de
origem de determinado prócere ou pessoa notável da localidade. Assim,
é bastante comum os trajes utilizados pelos grupos folclóricos prestarem
“homenagem” a próceres locais ou indivíduos com atuação destacada
para a formação e a constituição das colônias alemãs no Brasil. Portanto,
um traje não é escolhido de modo arbitrário, por “catálogo”, nem leva
em conta apenas fatores de ordem estética, na medida em que os
confeccionadores de trajes estimulam os grupos folclóricos a
identificarem a região de origem dos imigrantes fixados em seu
município ou comunidade ou, ao menos, identificar as origens
territoriais e históricas de um imigrante específico. Desse modo, o traje
utilizado por um grupo folclórico representa uma região específica da
Alemanha – ou outro território “germânico” –, que é significativa para a
formação territorial e sócio-histórica de determinada região colonizada
por “alemães” no Brasil. Tal modus operandi de escolha de trajes
folclóricos têm, em última instância, a intenção e o efeito de produzir e
fabricar vínculos entre territórios germânicos e áreas de colonização
germânica no Brasil, isto é, entre a Alemanha e os grupos de danças
folclóricas “alemãs” com atuação no território brasileiro.
Analisemos de modo detalhado o emblemático e sugestivo caso
de um grupo folclórico da cidade de Blumenau, o Teutônia. O grupo,
fundado em 1987, utiliza um traje típico da região de Braunschweig
(Baixa Saxônia)258. O fundador da colônia de Blumenau, Dr. Hermann
Bruno Otto Blumenau, nasceu em 1819 em Hasselfelde, no ducado de
Braunschweig, tendo residido na cidade de Braunschweig após sua
atuação na fundação da colônia de Blumenau. Hermann Blumenau
faleceu em tal cidade, em 1899. O trabalho de confecção do traje,
segundo o próprio Grupo Folclórico Teutônia, se baseou em pesquisas
junto à Prefeitura da cidade de Braunschweig, e também com o grupo
folclórico que atua naquela cidade259.
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A discussão acerca desse traje específico tem por objetivo exemplificar as
características e o modus operandi subjacente à confecção de um Tracht. Para
outros exemplos de trajes folclóricos, ver o traje do Grupo Folclórico
Sternenglanz (cujo histórico foi discutido acima) e o traje representativo do
estado da Renânia-Palatinado, que será discutido a seguir.
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Imagem 11 – Representação em pintura de um traje característico da
região de Braunschweig (Alemanha). Fonte: Das Grossebuch der
Volkstrachten. In: KRETSCHMER, 1977, Tafel (“Quadro”) 27.

Imagem 12 – Fotografia do Grupo Folclórico Teutônia, utilizando o traje
característico da região de Braunschweig, em 2012.
Fonte: Página on-line do Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau.
Disponível em: <http://www.25dejulho.org.br/2012/07/festival-nacional-dedancas-folcloricas.html>. Acesso em: 18 Jul. 2017.
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De acordo com o próprio Grupo Folclórico Teutônia:
O traje oficial usado pelos integrantes é uma
réplica do traje festivo da região Sul do Ducado
de Braunschweig, usado por volta de 1800,
portanto, da região e da época do nascimento de
Hermann Bruno Otto Blumenau, o fundador de
Blumenau, que nasceu no ano de 1819. Além da
relação histórica, o traje, coincidente e
oportunamente, identifica-se também com a nossa
terra: as cores predominantes são a verde e a
vermelha da Bandeira do Estado de Santa
Catarina e os bordados são de flores – da cidade
Jardim, como Blumenau também é chamada. 260

Todavia, podemos argumentar que a vinculação de um traje a
determinado prócere ou figura homenageada e, por consequência, a
vinculação de determinada comunidade teuto-brasileira a um território
germânico, é um empreendimento realizado ex post facto.
Extremamente sugestivo é o fato de que, ao observarmos fotografias do
Dr. Blumenau e de acontecimentos importantes dos primeiros anos da
colônia – disponíveis, por exemplo, no Mausoléu Dr. Blumenau, lugar
de memória destinado ao fundador da colônia, localizado no centro da
cidade –, constatamos a utilização de outro tipo de indumentária, mais
moderna e “cosmopolita”, característica da moda europeia do período –
ternos de linho, na cor preta. Como foi mencionado por um dos
especialistas em folclore que entrevistei:
Denis Simões: [...] um dos grupos de Blumenau,
escolheu o traje do Braunschweig pra botar no seu
grupo. Braunschweig é uma região do Norte da
Alemanha. Por que que ele escolheu o traje do
Braunschweig? Porque o Dr. Hermann Blumenau
morreu em Braunschweig, Braunschweig. E ele
nasceu numa cidadezinha, se não me falhe a
memória no entorno de Braunschweig. [...] Ele
escolheu esse traje porque simbolizava o Dr.
Hermann Blumenau. E aí construiu uma conexão
com a cidade. Desde quando o Dr. Hermann
Blumenau botou um traje de Braunschweig na
vida?! Provavelmente nunca!261
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O caso do grupo mencionado é apenas um exemplo de uma
prática estruturada e estruturante no espaço do folclore. Tal como se
verifica no tocante ao fenômeno da dança, a confecção e a utilização de
trajes folclóricos – que opera um enraizamento das indumentárias típicas
dos grupos folclóricos no contexto alemão e europeu – é um processo de
invenção de tradições. Assim como a base para a prática da dança
folclórica não decorre do “resgate” de costumes e práticas existentes
entre os descendentes de alemães e legados por seus antepassados
imigrantes – ao contrário da narrativa oficial e dominante no espaço do
folclore –, a prática de confecção de trajes depende igualmente de uma
pesquisa em fontes históricas produzidas na Europa. Não foi possível
encontrar informações acerca de trajes que tenham sido utilizados por
antepassados e legados a seus descendentes, nem que alguma
indumentária trazida por imigrantes tenha embasado a confecção
contemporânea de um traje por um grupo folclórico. Assim, apenas por
meio de um grande exercício de contorcionismo histórico é possível
afirmar que as indumentárias utilizadas hoje pelos grupos folclóricos
foram “trazidas” e de fato utilizadas pelos imigrantes alemães. O
trabalho de confecção de trajes se baseia em pesquisas realizadas em
fontes produzidas em língua alemã, na Alemanha e demais países
europeus, operando uma associação relativamente arbitrária entre a
região de origem de determinado imigrante e o legado cultural da
colônia alemã no Brasil. O esforço de enraizamento histórico dos trajes
no contexto alemão, apesar de seus méritos – na medida em que implica
que a escolha por determinado traje se paute por critérios históricos, e
não meramente estéticos –, tem por efeito a fabricação de uma tradição
inventada. Ainda que esteja embasada nos mais rigorosos critérios e em
pesquisas históricas cuidadosas – que têm por objetivo o
estabelecimento de uma relação entre o contexto histórico e geográfico
de origem de determinado imigrante e as práticas contemporâneas de
seus descendentes, isto é, o estabelecimento de uma relação entre o
fenômeno da imigração e as práticas e a experiência contemporânea de
teuto-brasileiros –, a confecção e a utilização de trajes alemães no Brasil
é, essencialmente, um processo caracterizado por uma invenção de
tradições. Os trajes folclóricos constituem-se como mais um dos
esforços de aproximação e de fabricação de laços com a Alemanha,
centrais à busca por uma origem social distintiva e à construção dos
sentidos identitários de teuto-brasileiros por meio da prática do folclore.
Desse modo, é possível afirmar que, para um grupo folclórico, o
sentido de um traje está na sua origem histórica. A função última e
menos importante de um traje folclórico é o vestuário. O que mostra que

274

sua função primordial não é a vestimenta, por exemplo, é o fato de trajes
com tecidos pesados serem utilizados durante o verão brasileiro, sob
bastante suor dos folcloristas. A função de um Tracht é contar uma
história e representar autenticamente uma tradição, além de dar suporte
à prática da dança folclórica. Para os especialistas em folclore, “um traje
é um patrimônio”262, tanto por seu valor material, mas principalmente
em função do seu valor simbólico. Em certa medida, podemos
argumentar que quanto mais elaborado o traje – em termos da sua
capacidade de reproduzir um registro histórico, além do volume de
componentes, peças e adereços –, maior o seu valor simbólico e sua
qualidade e, consequentemente, maior o status de determinado grupo
enquanto representante “autêntico” da tradição alemã. Nesse sentido, o
grau de complexidade do traje – que envolve, necessariamente, a
questão dos custos econômicos com a confecção da indumentária –
contribui para a distinção e a posição hierárquica ocupada por
determinado grupo folclórico no espaço de práticas do folclore “alemão”
no Brasil.
Deve-se ressaltar ainda que, para os grupos folclóricos
brasileiros, o traje tem uma importante função de uniformização.
Embora os especialistas em folclore rejeitem termos como “uniforme” –
ou, especialmente, “fantasia” – quando empregados para definir as
indumentárias utilizadas pelos grupos, elas têm uma inegável função
uniformizadora, na medida em que, via de regra, todos os dançarinos de
um mesmo grupo utilizam o mesmo traje. A utilização de uma mesma
indumentária facilita a identificação dos dançarinos de um mesmo grupo
em encontros e eventos folclóricos – estabelecendo também uma
fronteira entre folcloristas e não folcloristas, isto é, marcando as
fronteiras de um grupo –, além de reduzir consideravelmente os custos
com a confecção dos trajes – haja vista que a confecção dos trajes irá
depender, assim, da realização uma única pesquisa histórica e na
replicação de vários trajes idênticos com base em um único modelo e no
mesmo procedimento de costura, além da diminuição dos custos com
tecidos e adereços, que podem ser adquiridos em maior quantidade.
Ademais, na medida em que muitas vezes os grupos folclóricos são
representantes de determinada comunidade ou município, e que os trajes
são confeccionados em homenagem a próceres locais, pode-se
compreender a função da uniformização, que assegura a reprodução dos
vínculos construídos entre determinado imigrante (e seu território
germânico de origem) e a comunidade teuto-brasileira de referência.
262

HEUMANN, Beno. Entrevista citada.
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Tal uniformização, extremamente comum no contexto brasileiro,
muitas vezes é vista com estranheza por parte de especialistas em
folclore europeus. Na Europa, é bem mais comum que cada dançarinointegrante de determinado grupo proceda à confecção do seu próprio
traje, de modo individual. Podemos ilustrar a estranheza em relação à
uniformização dos trajes dos grupos folclóricos brasileiros por parte de
folcloristas estrangeiros com um caso bastante sugestivo. Foi-me
mencionado – por mais de um dos entrevistados – o incômodo
experienciado por Ursula Müller – alemã, membra da DGV e professora
de algumas edições dos cursos de dança da ACG – em relação ao fato de
todos os integrantes dos grupos folclóricos brasileiros utilizarem a
mesma indumentária, de modo padronizado e uniformizado. Segundo os
relatos, tal fato teria evocado na Sra. Müller reminiscências do nacionalsocialismo na Alemanha, contexto histórico e político caracterizado pela
padronização, homogeneização e dessubjetivação indiscriminadas, que
encontram uma de suas expressões mais palpáveis no uso disseminado e
abrangente de uniformes.
Voltemo-nos agora à exposição de outro tipo básico de traje
típico, o Dirndl. O Dirndl, que em dialetos do Sul da Alemanha equivale
aos termos “moça” ou “menina” é, portanto, um traje exclusivamente
feminino, que possui origens históricas ligadas aos territórios
germânicos da região dos Alpes, à Bavária (Sul da Alemanha) e à região
do Tirol (que envolve partes da Áustria e o Tirol do Sul, na Itália). É um
traje de origem camponesa, que posteriormente foi elevado ao estatuto
de moda. Tal indumentária é composta por tecidos mais leves e simples,
tratando-se de uma roupa utilizada no dia-a-dia, para a execução de
atividades de trabalho e para a realização de passeios. O Dirndl é
considerado um traje relativamente “autêntico” e tradicional, embora
não no mesmo nível de um Tracht. De modo mais preciso, pode-se
afirmar que o Dirndl ocupa uma posição intermediária entre o Tracht
(“autêntico”) e a moda folclórica (“inautêntica”). Nesse sentido, é pouco
provável que, nos dias atuais, um grupo folclórico confeccione um
Dirndl para suas dançarinas.
Pode-se afirmar que o Dirndl é uma indumentária bastante
disseminada no contexto brasileiro, notadamente em eventos étnicos. O
Dirndl, em função de suas origens ligadas à Bavária, é um traje muito
utilizado nas Oktoberfesten. Em um primeiro momento, o espaço de
práticas do folclore alemão “autêntico” no Brasil e a indumentária
utilizada pelos grupos folclóricos foram bastante influenciados pelo
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modelo de trajes da Oktoberfest263, em função da projeção e
popularização de tais festividades étnicas. De modo geral, até mesmo no
que tange à indumentária tradicional e “autêntica” (Trachten), vê-se uma
forte incidência de trajes característicos da região bávara, em virtude da
influência da Oktoberfest264. Além disso, a forte incidência do Dirndl no
passado pode ser explicada em virtude da ausência de referências acerca
de trajes folclóricos históricos, bem como pela iconografia das revistas
disponíveis à época, que serviam como fontes para a confecção de trajes
no espaço do folclore “alemão” brasileiro. Como me relatou Frau
Heumann, quando iniciou seu trabalho de confecção de trajes típicos, a
principal fonte de referência disponível se constituía nos exemplares da
Revista Burda (Burda Style) – revista de moda e costura alemã,
extremamente difundida e conhecida – especializada em trajes para o
dia-a-dia e passeio e, portanto, composta basicamente por trajes do
modelo Dirndl. Desse modo, nas décadas de 1980 e 1990, quando o
espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil estava se
institucionalizando, e antes da sistematização do trabalho de confecção
de trajes com base na pesquisa em fontes históricas e da obtenção de
subsídios e referencial em livros folclóricos sobre trajes – trabalho
iniciado por Frau Heumann, que tornou a concepção do traje folclórico
(Tracht), embasado em registros históricos e confeccionado com base
em pesquisa, dominante e dóxica no espaço do folclore “alemão” no
Brasil – verificava-se uma hegemonia do modelo do Dirndl entre os
grupos folclóricos brasileiros. Abaixo, apresento um exemplo de Dirndl,
veiculado na página on-line da Revista Burda.

263

O modelo Oktoberfest tem sua equivalente, na indumentária masculina, no
traje com calça e suspensório – com destaque às Lederhosen (“calças de
couro”), com bordamentos e acompanhadas de suspensório – e no uso de
chapéus, característicos do traje bávaro e de regiões próximas.
264
Tal constatação é curiosa, na medida em que a imigração de bávaros para o
Brasil é pouco expressiva se comparada a outros grupos migratórios.
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Imagem 13 – Representação fotográfica de um Dirndl.
Fonte: Página on-line da Revista Burda (Setembro de 2016). Disponível
em: <https://beta.burdastyle.de/produkt/magazinschnitt/dirndl-09-2016128_128-092016-DL>. Acesso em: 22 Jul. 2017.

Por fim, consideremos a “moda folclórica” (Trachtenmode). A
moda folclórica é uma indumentária concebida para eventos e festas
étnicas, ou mesmo para a utilização cotidiana. Trata-se de roupas
inspiradas nos cortes e no estilo dos trajes folclóricos, mas que
incorporam a moda atual e um estilo mais moderno. Para os
especialistas em folclore, esse tipo de traje é “inautêntico”, na medida
em que a moda folclórica está desprovida de embasamento histórico.
Algumas características nos permitem identificar facilmente uma
indumentária do tipo “moda folclórica”. Na moda folclórica masculina,
constata-se o uso de gravatas ou de coletes estilizados (vestidos de modo
aberto). O uso de camisetas de malha ou camisas xadrez, listradas ou
com estampas também indica que um traje se enquadra na moda
folclórica. Para os trajes femininos, a utilização do xadrez em camisetes,
vestidos ou aventais atesta igualmente que o traje é uma moda
folclórica. A moda folclórica feminina caracteriza-se ainda pela
presença de saias com cortes modernos e estilizados, de saias muito
curtas (minissaias), além de vestidos compostos por suspensório – o
suspensório se constitui, tradicionalmente, num tipo de vestuário
exclusivamente masculino. Nos trajes femininos, uma exposição
acentuada de ombros, peito ou coxas são, via de regra, indicativos de
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moda folclórica265. As indumentárias para ambos os gêneros podem ser
acompanhadas pelo uso de calçados modernos, como tênis, sapatilhas ou
sandálias – ao contrário dos sapatos ou botas pretas, que normalmente
compõem os trajes folclóricos tradicionais. Ademais, os componentes de
um traje “moda folclórica” – camisas, coletes, etc. – podem ser
utilizados com peças da indumentária moderna, como, por exemplo,
calças jeans.

Imagem 14 – Representação fotográfica de um casal utilizando “moda
folclórica”. Fonte: Página on-line da Trachtenhaus – Trajes Típicos
Alemães & Moda Folclórica. Disponível em:
<http://www.modafolclorica.com.br/site/galeria-de-fotos/>. Acesso em: 22
Jul. 2017

A exposição acerca da estrutura básica de um traje folclórico
(Tracht) pode nos auxiliar a delimitar sua especificidade e diferenciá-lo
dos demais trajes típicos. Apesar da imensa variedade e das
características regionais dos trajes folclóricos, podemos delinear
algumas características básicas desse tipo de indumentária. Para o traje
265

Roupas que permitem uma grande exposição do corpo feminino estão
relacionadas à moda atual, sendo, portanto, “moda folclórica”. No que tange aos
“trajes folclóricos”, pode-se afirmar que tal indumentária reproduz os padrões
morais do contexto histórico de origem dos trajes, evitando a exposição do
corpo feminino.
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folclórico masculino, via de regra, verificamos os seguintes
componentes: calça (que pode ser uma calça com suspensório, calça
curta ou calça social comprida), camisa (ou camisolão), colete,
sobretudo (ou casacão), meias e sapatos (ou botas, ou tamancos de
madeira). Os trajes podem incorporar ainda alguns acessórios, como
chapéus (ou boinas), lenços, cinturões, entre outros. No contexto
brasileiro, muitas vezes são adornados por broches de entidades ou de
eventos nos quais o folclorista participou. Um traje folclórico feminino é
composto, usualmente, pelos seguintes elementos: vestido (inteiriço ou
com saia e corpo separados), avental266, saias de baixo (anágua),
bombachinha, blusa (ou camisolão), meias e sapatos (ou tamancos de
madeira). Os trajes podem envolver ainda xales, lenços, luvas, bolsas e
chapéus (ou toucas). Eles podem ser adornados com joias e pedrarias –
que, no espaço brasileiro, constituem-se como réplicas dos originais267.
No que tange aos tecidos para os Trachten, pode-se afirmar que eles
variam de região para região, mas há predominância da lã, do veludo e
do couro. No espaço brasileiro, muito frequentemente são empregados
tecidos diferentes dos originais, mais leves, em função do calor268.
A questão dos elementos que compõem um traje típico é alvo de
debates, especialmente se levarmos em conta o tensionamento em
relação ao traje folclórico representado pelas indumentárias
disseminadas em festas étnicas – nas quais prevalecem o Dirndl e,
principalmente, a moda folclórica. Nesse contexto, o caso da
Oktoberfest de Blumenau é bastante sugestivo. Com o intuito de
estimular a dimensão cultural do evento e a caracterização dos figurinos
empregados na festa, foi estabelecido que a utilização de um traje típico
garantiria a gratuidade de ingresso ao público participante. Tal fato
transformou-se até mesmo em lei no município de Blumenau. O
primeiro artigo da Lei Nº 7886/2013 garante que:

266

Há algumas medidas padronizadas para a confecção dos trajes folclóricos,
mais uma expressão do rigor na confecção de tais indumentárias. No que tange
ao comprimento do avental, por exemplo, menciona-se que ele não pode estar a
mais de oito centímetros do término do vestido ou saia.
267
Ao utilizar um traje folclórico, as dançarinas devem utilizá-lo com o cabelo
preso; além disso, devem evitar o uso de maquiagem e esmaltes – itens que são
estranhos ao contexto histórico que os trajes folclóricos visam representar e
reconstituir.
268
Voltarei a esse ponto adiante.

280

As pessoas vestidas em trajes típicos, para acesso
aos eventos culturais festivos de origem
germânica, quando realizados em recintos
fechados e promovidos pelo Poder Público
Municipal, terão os seguintes descontos no valor
do ingresso:
I - de 50% (cinqüenta por cento), nas quintasfeiras, sextas-feiras, sábados, feriados e véspera
de feriados;
II - de 100% (cem por cento), de domingo à
quarta-feira, exceto feriados e véspera de feriados;
III - de 50% (cinqüenta por cento), aos domingos,
quando os feriados forem na segunda-feira ou
terça-feira. 269

Mais interessante, mostra-se o primeiro parágrafo do primeiro
artigo da lei. Diz-se que: “As características que configurarão o traje
típico germânico, para efeitos desta lei, serão definidas em ato conjunto
da Fundação Promotora de Exposições de Blumenau - PROEB e da
Fundação Cultural de Blumenau - FCB”. Tal lei revoga a Lei Nº
7235/2008, que garantia acesso plenamente gratuito a indivíduos que
utilizavam trajes típicos; na Lei de 2008, compreendia-se “traje típico”
como a indumentária utilizada por grupos folclóricos, clubes de caça e
tiro e por participantes de desfiles típicos. Desse modo, a nova lei
retirava o monopólio da gratuidade a agentes ligados a entidades
promotoras de folclore, ampliando-a ao público em geral. Por
consequência, a Lei ampliava também a própria definição de “traje
típico”, que não mais se restringiria à indumentária utilizada
exclusivamente por grupos folclóricos – que, até então, detinham o
monopólio do uso legítimo dos trajes típicos –, compreendendo também
a moda folclórica adquirida e utilizada pelo público em geral.
O uso do traje típico para a obtenção de gratuidade em eventos
étnicos – notadamente no caso da Oktoberfest de Blumenau – sempre se
mostrou uma questão bastante polêmica, na medida em que uma parte
do público agregava à sua vestimenta um determinado chapéu de estilo
bávaro, ou um meião de futebol, e reivindicava o direito à gratuidade do
269

BLUMENAU. Lei Nº 7886/2013. Dispõe sobre o acesso de pessoas vestidas
em trajes típicos aos eventos culturais promovidos pelo município. Disponível
em:
<https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/leiordinaria/2013/788/7886/lei-ordinaria-n-7886-2013-dispoe-sobre-o-acesso-depessoas-vestidas-em-trajes-tipicos-aos-eventos-culturais-promovidos-pelomunicipio.html>. Acesso em: 15 Jul. 2017.
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ingresso. Assim, foram definidos critérios para um “traje típico”, tal
como estipulava a Lei Nº 7886/2013. A página oficial da Oktoberfest de
Blumenau apresenta um regulamento acerca dos itens que compõem um
traje típico270. Para o traje masculino, compreendem-se chapéu, camisa,
calça e bermuda, suspensórios, coletes, meias e sapatos. Um traje
feminino é composto por avental, blusa, vestido (que deve estar a uma
distância máxima de quatro dedos acima do joelho), meias, sapatos,
Lederhose, suspensório e acessórios (chapéu, bolsa, lenço, tiara, etc.).
De modo significativo, verificamos uma listagem de itens que
desconfiguram um “traje típico”, demonstrando uma preocupação com a
“tradicionalidade” e “autenticidade” da indumentária por parte da
organização da festa – ainda que em uma escala muito menor se
comparada aos critérios defendidos pelos especialistas em folclore, na
medida em que eventos étnicos como a Oktoberfest de Blumenau
aceitam e promovem a utilização da moda folclórica:
[Para o traje masculino] DESCARACTERIZAM
o traje típico: O uso de chinelo, sandália, tênis ou
calçado aberto; bem como solados claros nos
sapatos sociais, botinas/botas fechadas e
sapatênis; meias de futebol, calça ou bermuda
jeans, suspensórios com prendedores (jacarés),
camiseta de malha, regata, camisa pólo, óculos
escuro, acessórios, chapéus que descaracterizam o
traje típico germânico e boné.
[Para o traje feminino] DESCARACTERIZAM
o traje típico: O uso de chinelo, sandália, tênis,
calçado aberto, sneaker, sapatênis, bota cano
longo, qualquer tipo de calçado estampado, com
franjas e tachas, solados claros ou tons
predominantemente dourados e prateados; meias
de futebol, calça ou bermuda jeans, suspensórios
com prendedores (jacarés), camiseta de malha,
regata, camisa pólo, óculos escuro, boné, bolsa
grande, acessórios e chapéus que descaracterizam
o traje típico germânico. Saias ou vestidos acima
dos quatro dedos acima do joelho e lederhose
acima da metade da coxa. 271
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OKTOBERFEST BLUMENAU. Trajes Típicos. Disponível em:
<http://www.oktoberfestblumenau.com.br/oktoberfest/trajes-tipicos/>. Acesso
em: 4 Ago. 2017.
271
Idem.
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11. Os trajes folclóricos (Trachten) estão envoltos em uma complexa
simbologia, em termos dos elementos e das peças que os compõem e das
cores que utilizam. Desse modo, o reconhecimento e a identificação da
simbologia dos trajes são procedimentos indispensáveis à compreensão
desse tipo de indumentária. Peter Burke (2010), ao analisar as
possibilidades da abordagem iconográfica (PANOFSKY, 2001b) para o
estudo da cultura popular, irá argumentar que:
As roupas, por exemplo, formam um sistema
simbólico. Numa determinada comunidade onde
se partilham significados, existem certas regras
que regem o que pode ser vestido, por quem, em
quais ocasiões, de tal forma que as roupas usadas
por um indivíduo transmitem várias mensagens
aos membros da comunidade. Ao nível
iconográfico, isso é bastante evidente; um rápido
olhar para uma jovem camponesa revelaria ao
iniciado a aldeia de onde ela vinha, o grau de
prosperidade de sua família, se era casada ou não.
Um historiador também conseguiria estudar a
iconologia das roupas? Grandes variações
regionais nos trajes dizem ao observador que os
usuários se identificam muito com a sua região;
uma aguda distinção entre dias comuns, de
trabalho e dias festivos pode vir expressa numa
aguda distinção entre roupas de trabalho e as
“melhores roupas de domingo”. (BURKE, 2010,
p.120).

Um trabalho extremamente valioso para a análise da simbologia
subjacente aos trajes folclóricos é a monografia de Koch (2011), que se
baseia em uma pesquisa sobre trajes “alemães” realizada com a própria
Frau Heumann que, segundo a autora, teria lhe passado “todos os seus
conhecimentos da indumentária alemã” (KOCH, 2011, p.3). De fato, os
conhecimentos de Frau a respeito de trajes folclóricos são
impressionantes. Ao observar um traje, ela é capaz de indicar, por
exemplo, sua região de origem, o período histórico aproximado, além de
elementos indicativos de posição social, profissão e estado civil de quem
o utiliza. As informações a respeito dos trajes folclóricos apresentadas
no trabalho de Koch (2011) foram obtidas de modo semelhante ao que
ocorreu na presente pesquisa – embora a autora tenha se aprofundado e
despendido um tempo de pesquisa muito maior sobre o tema, que se
constitui como o objeto exclusivo da sua análise –, isto é, através da
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realização de entrevistas com Frau Heumann que, durante sua fala,
apresentava livros e fontes históricas sobre trajes folclóricos ao
pesquisador. O trabalho de classificação dos trajes alemães e a análise
da sua simbologia correlata elaborados por Koch (2011), portanto, são
estruturados e estão embasados no saber especializado de Frau
Heumann. Desse modo, podemos encarar a monografia de Koch (2011),
até certo ponto, como um compêndio dos conhecimentos e do trabalho
de pesquisa desenvolvido ao longo de décadas por Frau Heumann, o
que atribui um grande valor ao trabalho enquanto fonte de pesquisa.
O trabalho de Koch (2011), intitulado “Resgatando culturas: um
estudo sobre a simbologia dos trajes alemães e a transposição de seus
elementos para moda em festividades típicas”, trata-se de uma
monografia na área de moda, orientada segundo finalidades práticas e
comerciais em relação aos trajes272. O cerne do trabalho de Koch (2011)
é analisar a simbologia dos trajes alemães – encarados como uma forma
de “preservação da cultura” dos imigrantes –, com ênfase na questão das
cores e com base nas diferenças entre as várias regiões da Alemanha,
com o intuito de elaborar produtos de moda, desenvolvendo uma
coleção de roupas relacionada ao tema. Tal coleção, segundo a autora,
tinha como público alvo não apenas os grupos de danças folclóricas,
mas também o público participante de eventos e festas étnicas em geral.
A um sociólogo, este tipo de trabalho levanta uma série de
problemas em termos de pesquisa, como o pouco cuidado metodológico,
a parca fundamentação teórica e a simplicidade das análises, reduzidas
muitas vezes a descrições. Podemos considerar o trabalho de Koch
(2011) como uma leitura não histórica, folclórica e quase “mitológica”
acerca de hábitos e costumes “alemães” e sua expressão nas
indumentárias típicas. Verifica-se, por exemplo, uma ausência total de
problematização sobre a ideia de “preservação da cultura” legada pelos
imigrantes, que – segundo a autora – estaria na base do trabalho de
confecção de trajes. Mais importante ainda são as limitações no tocante
ao tipo de investimento do estudo, pautado por finalidades econômicas –
que, apesar de legítimo em seu contexto – traz graves consequências
para a pertinência científica do trabalho. Não obstante, apesar de todas
as limitações, enquanto fonte de pesquisa o trabalho de Koch (2011) é
monumental.
De modo geral, verificam-se nos trajes folclóricos “alemães”
alguns atributos básicos, estruturais e característicos, sejam eles
recorrentes em todos os tipos de indumentária, ou sendo expressos de
272

Ver também o artigo de Koch e Woltz (2015), resultado da monografia.
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modo extremamente particularizado e regionalizado273. Tais atributos
permitem a identificação de elementos como o estado civil, o nível
social, a profissão, o período histórico e a região de origem do seu
usuário. Por exemplo, para quase todos os trajes, as cores do avental de
uma “dama” indicarão seu estado civil – aventais brancos ou com cores
claras são utilizados exclusivamente por mulheres solteiras, indicando
atributos como a “pureza” e a virgindade, enquanto as cores escuras são
destinadas a mulheres casadas. Além disso, mulheres solteiras realizam
a amarração do avental do lado esquerdo, enquanto para as casadas
utilizava-se o lado direito (KOCH, 2011, p.35). Os aventais serviam à
proteção das saias e para o enxugamento de suor. Ademais, todos os
trajes femininos constituíam-se pelo uso de várias saias sobrepostas.
Uma mulher sempre utilizaria o cabelo preso em público; apenas o
marido poderia ver a esposa com os cabelos soltos, que se restringiam,
portanto, ao ambiente doméstico. De modo geral, o primeiro traje era
recebido por um menino por sua avó paterna, e por uma menina por sua
avó materna, ao adentrar aos primeiros ritos religiosos – a primeira
comunhão, no caso dos católicos (KOCH, 2011, p.33). Deve-se
considerar ainda a relação de trajes e adereços com festividades e
acontecimentos comunitários, como rituais religiosos, batizados,
casamentos e velórios, que representam mudanças etárias e de etapas de
vida dos indivíduos, acompanhadas por transformações em elementos
das indumentárias. Para velórios e enterros, por exemplo, obviamente
predominavam as cores escuras.
Os trajes também são uma expressão da hierarquia social do seu
contexto histórico de produção. É sabido, por exemplo, que em 1672 foi
promulgada uma lei em Bayreuth (Baviera) proibindo a utilização de
indumentárias similares às da nobreza pelas camadas subalternas –
servos e camponeses –, garantindo privilégios de vestuário e de moda às
camadas mais elevadas (KOCH, 2011, p.33). Em alguns trajes da
Baviera, para darmos mais um exemplo da relação entre traje e
hierarquia social, a quantidade de fios dourados que adornavam os
chapéus de uma mulher eram símbolos da riqueza da família ou do
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A discussão a seguir, acerca da simbologia dos trajes folclóricos, baseia-se
na entrevista que realizei com Frau Heumann e em Koch (2011).
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marido (KOCH, 2011, p.46)274. A questão da profissão mostra-se
também uma variável importante, haja vista que os trajes podem ser
influenciados pelas atividades profissionais características de
determinada região. Alguns trajes do estado de Schleswig-Holstein, por
exemplo, trazem características relacionadas à atividade da pesca.
Schleswig-Holstein é um estado localizado ao norte da Alemanha, entre
dois mares – o Mar Báltico a Leste e o Mar do Norte a Oeste –, território
com uma expressiva atividade pesqueira. Sabe-se que, que em alguns
trajes masculinos, as calças são utilizadas dentro das botas, sendo
untadas com gordura de peixe, visando à impermeabilização da
indumentária durante as atividades de pesca em alto mar, o que se
caracterizou no traje (KOCH, 2011, p.48).
Os componentes e as peças dos trajes folclóricos têm uma
simbologia própria. As cores, as joias, os adornos e os bordados (em que
predominam as flores), são representações simbólicas relacionadas ao
seu território e contexto histórico de origem. No que tange à simbologia
das cores utilizadas nos trajes “alemães”, podemos nos basear na
taxonomia – bastante geral – proposta por Koch (2011). A autora opera
uma classificação de seis cores e seus valores correlatos nos trajes
folclóricos: preto (símbolo de seriedade e luto)275, branco (pureza), azul
(fidelidade), verde (esperança), vermelho (amor e afeto) e amarelo
(dinheiro)276. Tal simbologia associada às cores é bastante lógica, e
mostra-se repleta de sentido considerando a discussão exposta por Koch
(2011), com exceção das cores azul e verde, para as quais a autora não
oferece maiores explicações.
O estudo de Koch (2011), compêndio sintetizado do saber
especializado de Frau Heumann sobre trajes folclóricos, está organizado
com base nas subdivisões dos estados que atualmente formam o
274

Podemos supor que a hierarquia social está na base dos próprios registros
históricos dos trajes. É bastante plausível supormos que as indumentárias
representadas em pinturas ou desenhos – e representativas de determinada
região –, ou mesmo que os próprios indivíduos que – eventualmente – tenham
posado como modelos vivos para a elaboração dos registros, eram pertencentes
às camadas mais elevadas de determinada localidade, no contexto de pequenas
comunidades rurais do período.
275
Segundo Frau Heumann, a utilização da cor preta – bastante comum para
coletes e sobretudos dos trajes masculinos – representa, em alguns casos, uma
apropriação da indumentária utilizada pelo clero.
276
À cor amarela na indumentária “típica alemã”, Frau Heumann associa
também o símbolo da prostituição, o que constitui um impeditivo e uma
limitação à sua utilização em trajes, especialmente nas roupas femininas.
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território da Alemanha. A cada estado, as autoras relacionam um – ou
mais de um – tipo específico de traje “característico”. Tal ordenamento
constitui-se em um arquétipo construído ex post facto, haja vista que no
período histórico em que os trajes eram utilizados – ou que os registros
sobre os trajes foram produzidos –, os territórios germânicos possuíam
divisões territoriais e geopolíticas distintas. Tal classificação se baseia
em publicações relativamente recentes que visam elencar e definir trajes
representativos e simbólicos de determinadas regiões e estados da
Alemanha, bem como num esforço das próprias autoras em congregar e
sistematizar trajes de um conjunto de localidades e com múltiplas
especificidades, em um modelo sistemático e sintético de características
básicas da indumentária alemã. Esse esforço consiste, necessariamente,
em um procedimento de generalização, na medida em que foi eleito um
traje específico para cada estado alemão – tomado como representativo
de todo o estado –, o que se justifica, segundo Koch (2011), em função
da “diversidade existente em cada estado” (KOCH, 2011, p.31) e da
impossibilidade de análise de todos os trajes registrados.
O trabalho de Koch (2011) segue, assim, a divisão territorial atual
da República Federal da Alemanha, em dezesseis estados federados
(muitos deles grafados de modo equivocado pela autora). São analisados
treze estados – Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, BadenWürttemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland,
Niedersachsen – e o que a autora chama de três “estados dentro de
estados”, isto é, as três Cidades-Estados alemãs (Stadtstaaten) – Berlin,
Bremen e Hamburg. Não é meu objetivo reproduzir e explicitar as
características dos trajes de cada um desses estados, o que pode ser
verificado de modo integral no trabalho de Koch (2011). Todavia, para a
compreensão do modus operandi de confecção de trajes “alemães” no
Brasil, bem com para a compreensão da simbologia inerente às
indumentárias típicas, será pertinente analisarmos exemplarmente ao
menos um traje específico e representativo de determinado território
germânico. Tal procedimento irá nos auxiliar a identificar de que modo
os especialistas em folclore compreendem, definem e descrevem a
simbologia relacionada a um traje folclórico. Ademais, a análise
particularizada de um traje permitirá respondermos algumas das
questões dessa pesquisa, a saber: que tipo de história um traje folclórico
narra e expressa? E de que forma ele faz isso? Qual a iconografia
constatada em um traje folclórico? E qual a sua simbologia subjacente?
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Para a análise pormenorizada, foi selecionado um traje da região
de Rheinland-Pfalz (ou Renânia-Palatinado)277, em função de dois
fatores. Por um lado, um contingente significativo dos primeiros
imigrantes alemães afixados na região do Vale do Rio dos Sinos no
início do século XIX – berço da imigração alemã para o Brasil –
provinham de tal região, notadamente do Hunsrück – região montanhesa
localizada em Rheinland-Pfalz –, o que implica que esse traje seja
bastante difundido entre os grupos folclóricos brasileiros. Por outro
lado, a rica e interessante história da região tem interessantes
implicações simbólicas no seu traje típico característico.

Imagem 15 – À esquerda. Representação em desenho de um traje folclórico
característico do estado de Rheinland-Pflaz. Fonte: Koch (2011, p.37).
Fonte da autora: Acervo pessoal de Frau Heumann.
Imagem 16 – À direita. Representação fotográfica de um traje folclórico
(feminino) característico do estado de Rheinland-Pflaz. Fonte: Koch (2011,
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As informações apresentadas a seguir apresentam um resumo das discussões
de Koch (2011, p.35-37). Tais informações foram repassadas à autora por Frau
Heumann, com base em pesquisa em literatura especializada.
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p.37). Fonte da autora: Acervo pessoal de Frau Heumann278.

A representação em desenho do traje característico de RheinlandPfalz apresenta um homem loiro, vestindo calça curta e colete pretos –
os botões do colete são vermelhos; percebe-se que, abaixo do colete, há
uma camisa branca utilizada com uma gravata preta; ele utiliza ainda
sapatos e meias brancas. O homem segura uma garrafa de bebida. A
mulher utiliza um vestido inteiriço preto e um avental branco com
bordados de flores; uma blusa branca com detalhes na altura do pescoço
e do cotovelo; ela está vestida igualmente com sapato e meias brancas.
Percebe-se, ainda, a utilização de uma espécie de touca e que a mulher
segura um vaso de flores. Na representação fotográfica do traje, as
mulheres seguram um cesto com uvas.
No que tange ao estado de Rheinland-Pfalz, é sabido que se trata
de uma região com forte atividade ligada à produção e à colheita de uva.
Tratava-se de uma região bastante pobre e pouco desenvolvida no
passado, tendo sido o caminho de entrada para as tropas napoleônicas ao
território “alemão” – que devastavam plantações e vilas durante a sua
passagem. De acordo com Koch (2011) e Frau Heumann, a pobreza
socioeconômica da região se expressa nas indumentárias, em que
predominam as cores preta, azul e bordô279. De acordo as autoras, as
mulheres enfeitavam os trajes com fitas de veludo e bordados
elaborados manualmente durante o inverno, quando estavam
impossibilitadas de realizar atividades na lavoura. Eram bordados lenço,
278

Koch (2011), ao apresentar reproduções em imagem de trajes folclóricos,
referencia-os como documentos integrantes do “acervo pessoal de Heumann”.
Tal procedimento dificulta bastante a identificação do contexto sócio-histórico
de produção e de publicação da fonte. Na imagem 16, isso é especialmente
problemático, na medida em que se trata de um registro fotográfico de um
evento, em que mulheres estão desfilando com o traje. Pelas características da
imagem – a banda ao fundo e o desfile –, provavelmente trata-se de um evento
ocorrido na Alemanha, possivelmente no próprio contexto geográfico de
referência, isto é, a Renânia-Palatinado. De modo mais preciso, podemos
indicar que as imagens reproduzidas por Koch têm como fonte os livros da
biblioteca pessoal de Frau Heumann, com destaque ao “Grossebuch der
Volkstrachten” (KRETSCHMER, 1977) – que, ademais, constitui-se como a
principal fonte de registro, representação e referência a respeito de trajes
folclóricos para os especialistas em folclore “alemão” no Brasil.
279
As dificuldades econômicas da região constituem o principal fator
explicativo para o grande contingente de imigrantes do Hunsrück afixados no
Rio Grande do Sul, especialmente na primeira metade do século XIX.
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touca e uma pequena bolsa, que acompanhavam a blusa. O lenço – ainda
que não esteja representado no desenho – era feito em forma de
triângulo, com duas cores: um lado preto e o outro branco. O lado
branco era usado para eventos variados, e o lado preto exclusivamente
para velórios – em tais ocasiões, em função da realidade de pobreza, o
restante da vestimenta permanecia igual. As damas utilizavam várias
saias, umas sob as outras, sustentadas por um rolo de feno (espécie de
cinturão). As damas utilizavam ainda toucas para se protegerem do frio.
Segundo Koch (2011) e Frau Heumann, os botões dourados dos casacos
e dos coletes masculinos eram aproveitados dos botões que caíam dos
uniformes das tropas que passavam pelo lugar. A diferenciação entre os
homens solteiros e casados se dava usualmente pelo chapéu: uma boina
feita de pele para o primeiro, e um chapéu de três pontas para o segundo.
Como tenho argumentado, o trabalho de confecção de trajes
folclóricos tem por objetivo reproduzir do modo mais fiel possível um
registro histórico e folclórico dessa indumentária – registros produzidos
nos mais diversos suportes, seja em pintura, desenho ou fotografia. Tal
modus operandi se constitui como a concepção dominante e o
procedimento basilar à garantia da “autenticidade” das indumentárias
utilizadas pelos grupos folclóricos. Antes da institucionalização do
modus operandi da confecção de trajes baseado em pesquisa – esforço
iniciado e levado a cabo, destacadamente, por Frau Heumann –, o
procedimento comum para a confecção de trajes por parte de um grupo
folclórico era o seguinte: contratava-se uma costureira, sem qualquer
conhecimento especializado sobre trajes folclóricos, solicitando que
confeccionasse um determinado número de trajes; a costureira
escolheria um tecido – de qualquer cor – e costuraria – com qualquer
tipo de corte – um vestido com avental para as mulheres, e uma calça
“jardineira” com camisa para os homens; os trajes integrariam peças,
adereços, acessórios, acabamento e bordados definidos arbitrariamente
pela costureira. Tais trajes, assim, estavam desprovidos de histórico e
simbologia, sendo elaborados de modo arbitrário – com vaga inspiração
na iconografia da indumentária tradicional “alemã” – e constituindo-se,
na concepção dos especialistas em folclore, como indumentárias
“inautênticas”.
Na medida em que um traje folclórico visa reproduzir um registro
histórico de determinada indumentária, a margem de adaptação dos
trajes em relação aos registros é bastante limitada. No espaço brasileiro,
os trajes confeccionados por especialistas em folclore limitam-se a
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adaptar os tecidos utilizados para a costura dos trajes280. Sobre esse
ponto, vejamos um trecho da entrevista com Frau Heumann:
Frau Heumann (F): E isso também eu acho que
foi uma coisa muito importante que aconteceu pra
nós aqui no Brasil, é, que... Eu tive num num
congresso onde os líderes dessa cultura se
reuniram pra debater sobre os trajes e a, a
evolução deles e coisa. E eles criticaram em altos
e bons tons que nós é... Estávamos querendo
imitá-los, porém erradamente. Porque nós
usávamos qualquer tecido, qualquer acessório,
qualquer isso, qualquer aquilo.
Lucas: Nós os brasileiros?
F: Nós os brasileiros né. Aí eu pedi a palavra, e
é... Pedi pra eles que, se eu podia fazer uma
colocação. Digo: “Digamos que vocês foram o
segundo mundo, como nós somos vistos o terceiro
mundo. E nós brasileiros seríamos o primeiro
mundo, que vocês levam o título. Agora nós
invertemos as coisas. Aconteceu tudo o que
aconteceu no Brasil, e os brasileiros saíram
fugidos do Brasil e vieram se refugiar na
Alemanha. Com um calor de quarenta graus em
muitos lugares. Nós usávamos a nossa roupa bem
mais leve. Bem mais porosa. E viemos morar num
clima onde nós pegamos vinte trinta graus menos
zero. Porém a nossa tradição não nos permite
trocar o tecido. Nós temos que ficar com vinte
trinta graus abaixo de zero usando chita”. “Aonde
a senhora quer chegar?”. “Onde eu quero chegar é
que foram vocês que fugiram e vieram pro Brasil.
E vocês usavam roupa de lã. Se nós, brasileiros,
tivéssemos vindo pra cá, nós íamos morrer de frio,
com a nossa chita, com essa temperatura. Vocês
tivessem fugido daqui pra lá, com as vossas
roupas de lã, num calor de quarenta grau, com um
sol queimando a pino, vocês não podiam tirar a lã,
vocês tinham que ficar com a lã e morrer
totalmente desidratados!”. “Sabe que a senhora
280

Além de algumas adaptações e substituições – compulsórias ou aceitáveis,
considerando a simbologia subjacente – em termos das cores utilizadas (como,
por exemplo, as cores dos aventais, utilizadas de acordo com o estado civil da
dançarina).
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tem razão?”. Então foi permitido que a gente,
seguindo as normas, porque cada região tem o seu
corte, a sua maneira de ser confeccionado, as
cores que são usadas, os símbolos, tudo, se tudo
isso for respeitado, apenas substituindo os tecidos
por tecidos mais leves pelo nosso clima, OK. 281

Frau Heumann se refere a um congresso de especialistas em
folclore e representantes de entidades promotoras de folclore ocorrido
na Alemanha, do qual participou. Em uma narrativa complexa, que
estabelece hipóteses, conjecturas e suposições, Frau faz uma inversão
hipotética do processo de emigração, por meio da suposição de que o
Brasil fosse um país de “primeiro mundo”, que experienciou uma
emigração em massa destinada à Alemanha. Às críticas quanto à
adaptação dos tecidos de lã para tecidos mais leves no contexto
brasileiro – que infringiriam a tradicionalidade da indumentária –, ela
opõe uma hipotética proibição da utilização de tecidos mais pesados por
imigrantes brasileiros no contexto europeu, bem como uma hipotética
proibição da utilização de tecidos mais leves por imigrantes alemães no
contexto brasileiro. Segundo Frau Heumann, sua argumentação
convenceu os representantes e lideranças do folclore alemão, que
“autorizaram” – desde que mantidas todas as demais características, isto
é, normas, cortes, cores e símbolos – a adaptação e a utilização dos
trajes folclóricos alemães com tecidos mais leves no contexto brasileiro.
Dessa forma, no espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil, há
uma margem de adaptação e variação aceita na confecção dos trajes:
trata-se de uma adaptação em termos de tecidos mais leves em função
do calor, isto é, em virtude da utilização e da importação desse tipo de
indumentária aos trópicos brasileiros.
É claro que tais entidades promotoras e legitimadores do folclore
na Alemanha não possuem um poder de sanção em relação às práticas
folclóricas desenvolvidas no contexto brasileiro – que poderiam, em
tese, continuar sendo executadas. Todavia, a anuência e o
reconhecimento de entidades alemãs representativas do folclore em
relação às práticas desenvolvidas por folcloristas brasileiros é um fator
importante e têm uma óbvia contribuição à legitimação de tais práticas
e, consequentemente, dos próprios especialistas em folclore. Frau
buscou “autorização” para confeccionar trajes com tecidos mais leves,
menos porque isso lhe seria proibido ou impossibilitado sem o
consentimento de uma instituição estrangeira de legitimação do folclore,
281

HEUMANN, Frau. Entrevista citada.
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mas em virtude do interesse da elite folclorista alemã brasileira em
estabelecer vínculos com instituições estrangeiras, o que lhes confere
legitimidade. Nesse sentido, a legitimação garantida por entidades
europeias é um elemento importante aos especialistas em folclore
brasileiros, às suas práticas e à sua autoimagem. A articulação e o
estabelecimento de convênios – ou “irmandades” – com tais instituições
são alvo de um grande investimento por parte dos folcloristas
brasileiros. Como comprovação de tal fato, podemos mencionar a
importação de professores estrangeiros para os cursos de especialização
em folclore e, notadamente, o convênio estabelecido com a Deutsche
Gesellschaft für Volkstanz (DGV), frequentemente mencionado e
bastante celebrado no espaço do folclore. Considerando que os
folcloristas brasileiros praticam um folclore cuja referência não é o
território, a língua e o povo brasileiro – mas sim o povo alemão –, é
imprescindível o estabelecimento de laços com instituições
legitimadoras e promotoras do folclore na Alemanha e com especialistas
em folclore europeus – seja por meio da aquisição de livros, de estadas
para especializações realizadas junto a grupos ou entidades europeias
ou, de modo mais direto, por meio do estabelecimento de convênios e
irmandades com tais instituições.
Apesar da confecção de trajes folclóricos visar à reprodução
fidedigna e fiel de registros históricos, a leitura de tais fontes é, em
última instância, um procedimento hermenêutico. Dito de outro modo, a
reprodução de um traje depende de um trabalho de interpretação e
decodificação do registro histórico por parte do especialista na
confecção de trajes folclóricos. É bastante comum, por exemplo, tais
registros representarem coletes e sobretudos vestidos de modo aberto ou
apenas parcialmente abotoados, o que tem por objetivo destacar algum
detalhe importante da parte interior da vestimenta. Isto não implica que
o traje deva ser costurado exatamente como está representado no
registro, haja vista que a configuração da indumentária em uma pintura
– de um colete ou de um sobretudo, no nosso exemplo –, pode não
representar de forma precisa os modos de costurar ou utilizar
determinada vestimenta. Desse modo, a confecção de um traje depende
da interpretação de um registro visual e sua transposição à confecção
concreta de uma indumentária.
Vejamos mais um exemplo que atesta o caráter hermenêutico da
prática de confecção de trajes, apresentado por um dos especialistas em
folclore que entrevistei. Esse exemplo é ilustrativo também no que tange
às eventuais possibilidades de imprecisão na produção dos registros
históricos dos trajes. Tal questão toca num problema da maior
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importância e complexidade, a saber: de que modo se registra uma
tradição e os objetos simbólicos que integram o domínio da cultura
popular? A narrativa apresentada abaixo irá tensionar os modos de
produção de registros de objetos da cultura popular, tais como as danças
populares e os trajes folclóricos – registros que estão na base da
concepção de “autenticidade” vigente no espaço do folclore –, o que
implica uma problematização sobre as formas de registro e de produção
de memória acerca da “tradição alemã”282. Tal problematização explicita
ainda, de modo categórico, a centralidade do exercício de interpretação
para a confecção dos trajes folclóricos.
Denis Simões: Tem um caso, eu tenho que, não
sei que livro é... É um exemplo que já foi dado
umas três vezes [...]. Mas eram pesquisadores que
queriam retomar trajes antigos, acho que década
de setenta, ou sessenta que foi. E aí eles
começaram a ver que as pessoas tavam morrendo
e os trajes tavam sendo enterrados com as
pessoas. E aí? Como é que tu vai pegar o, vai
falar? O cara morreu! Pô, e aí como é que eu
faço? Vai no enterro dele e vê o traje antes que
enterrem. Diz que o cara, o pesquisador foi e
pegou o cara no enterro, literalmente. Que que
fizeram? Tiraram foto do defunto com o traje
vestido no morto! E aí pegaram a foto e
descreveram como é que era o traje. O problema é
que era um homem, e tinha uma touca na cabeça
282

É importante salientarmos a existência de problematização, por parte dos
especialistas em folclore, acerca da “autenticidade” das fontes que subsidiam a
prática do folclore “alemão”. De modo geral, podemos argumentar que os
especialistas em folclore – isto é, os agentes que ocupam as principais posições
no espaço, a elite cultural folclorista –, têm consciência e problematizam sua
própria prática e suas definições conceituais: eles sabem, por exemplo, da
unificação tardia da Alemanha; de que as danças e trajes são expressões e têm
representatividade local, e grande variedade regional no contexto mais amplo da
Alemanha; que as danças e trajes sofrem o efeito da circulação territorial e
geográfica de seus proprietários e usuários e, consequentemente, são fruto de
múltiplas apropriações; de que a transmissão oral ou a observação acerca de
determinado objeto da cultura popular não reconstituem integralmente uma
prática cultural; e assim por diante. Nesse sentido, os especialistas em folclore
têm bastante clareza quanto às limitações – em termos históricos e conceituais –
no tocante à prática de um folclore “alemão”, termo que, todavia, é
extremamente disseminado e dominante no espaço.
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no homem, que era cumprida que caía na roupa.
Era um... Uma touca assim, por exemplo, aquelas
de o cara que vai dormir, antigamente. Só que que
que fizeram? Vamo botar o que, como é que vamo
botar aquela touca no morto dentro do caixão?
Pegaram a touca, botaram atrás da cabeça dele e
botaram ali, e ficou tudo amontoadinho na cabeça
dele. Quando eles descreveram a touca, eles
descreveram a touca como se fosse meio uma flor.
Demoraram, fizeram um livro, botaram um
desenho, demoraram pra se dar conta que aquilo,
que a impressão que o, que quem escreveu fez foi
errônea. Porque na verdade aquela touca não era
assim. Aquela touca era caída. Acharam um outro
exemplo, acharam um outro traje, não sei
exatamente como foi o processo, mas descobriram
o erro. Mas descobriram o erro depois de ter
aquele metade, dum montão de gente com um
traje com a touca torta, né? 283

Por fim, é crucial que se compreenda que os agentes envolvidos
na confecção de trajes folclóricos não são “costureiros” ou “alfaiates”,
no sentido usual dos termos. Seu trabalho não se limita à confecção de
roupas, mas depende de um trabalho especializado de pesquisa histórica
com vistas à garantia da autenticidade dos trajes. Isso se explicita até
mesmo na denominação da empresa fundada por Frau Heumann: tratase de um “ateliê”, o que traz inerentemente uma carga artística. Não se
trata de uma “sala de costura”, uma “fábrica” ou uma “facção”. O
“ateliê” traz a carga de um espaço de criação; embora um traje folclórico
seja uma reprodução de um registro histórico, este trabalho exige
pesquisa, interpretação e, ademais, uma recriação por parte do
especialista em trajes. A ideia de ateliê indica ainda que não se trata de
um trabalho de reprodução em larga escala de trajes folclóricos, que
centraliza finalidades comerciais ou de vestuário; o limite da reprodução
em escala de um traje folclórico é a produção de várias peças do mesmo
modelo para integrantes de um mesmo grupo de danças. Por fim, a ideia
de ateliê implica que a confecção de um traje não é meramente um
trabalho que vise atender a interesses mundanos e prosaicos, isto é, que
um traje folclórico não tem por finalidade exclusiva o vestuário.
A análise nos marcos da história social da arte esboçada por
Francis Haskell no tocante à pintura na França da primeira metade do
283
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século XIX, especialmente sua metáfora da “manufatura do passado”
(“manufacture of the past”) (HASKELL, 1971), podem nos auxiliar na
discussão acerca da prática de confecção do “traje folclórico”. De
acordo com o autor, a pintura do período se caracteriza por uma
reiterada “evocação do passado”; dito de outro modo, a “pintura
histórica” é a forma de arte mais influente da primeira metade do século
XIX. Haskell (1971) desenvolve uma análise sobre os esforços de
artistas europeus – embora, como o autor salienta, enfoque basicamente
o caso francês – para tomar a história nacional como base à expressão
artística no presente. A proposta do autor se dirige para um tratamento
do fenômeno do romantismo não como um olhar ao passado irrelevante
e cansado; ao contrário, trata-se de considerar que o passado oferece aos
pintores, no presente, um repertório de cenas e uma iconografia para o
trabalho artístico. Seguindo o autor, vê-se que cenas do passado serviam
de analogia a eventos políticos contemporâneos; desse modo, a pintura
histórica e o romantismo não se configuram meramente como um
“melodrama histórico”. De acordo com o autor, verifica-se uma busca
por ancestralidade por parte de imperadores, príncipes e revolucionários
– segundo Haskell (1971), Napoleão foi o grande inspirador do gênero
de pinturas históricas – que encontra ressonância e respaldo na arte e na
pintura, o que implica que a arte desempenhe um papel central à
fabricação dos sentidos de continuidade histórica de determinada nação.
À nossa discussão, interessa especialmente a ideia de “manufatura do
passado”. Na concepção do autor, a pintura da primeira metade do
século XIX representa um esforço de fabricação de uma história e de um
passado, construídos literalmente “à mão” por artistas e pintores. No que
tange aos trajes folclóricos, observamos igualmente uma construção e
recriação do passado, por meio de um trabalho de manufatura284, isto é,
os trajes folclóricos representam uma história e uma tradição fabricadas
à mão. A confecção de trajes, trabalho com traços artísticos e artesanais,
constitui-se num investimento regido por finalidades bastante
especificas – isto é, a construção de vínculos e laços entre descendentes
de alemães e as práticas supostamente legadas pelos imigrantes alemães
284

Os tecidos utilizados na confecção de trajes, na maior parte dos casos, são
produzidos industrialmente e adquiridos pelos fabricantes dos trajes. Trata-se da
única etapa do procedimento de confecção de trajes que não é realizada
manufaturadamente. Com base nesses tecidos – muitos deles importados da
China, em função do baixo custo –, que servem de matéria-prima, os trajes são
integralmente costurados e confeccionados em ateliês, por meio de máquinas de
costura e do trabalho “artesanal” de costureiras.
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–, que toma por base a iconografia da indumentária tipicamente
germânica e norteia-se segundo um modus operandi essencialmente
romântico – a saber, uma nostalgia e uma evocação constante do
passado; tal trabalho cultural tem por efeito, em última instância, a
produção de um enraizamento e de uma “continuidade histórica” entre a
trajetória social de descendentes de alemães no Brasil, seus antepassados
de origem germânica, e a própria história nacional da Alemanha.
12. Para finalizarmos esse capítulo, cabe analisar ainda a produção
escrita da elite cultural folclorista alemã. Para tanto, procurei realizar um
levantamento acerca da produção textual e bibliográfica dos
“intelectuais” do folclore, procurando identificar a existência de um
conjunto variado de obras – monografias, dissertações, teses, textos em
jornais, blogs e demais formatos –, notadamente quando estiverem
relacionadas ao folclore e à tradição alemã. Deve-se apontar, desde logo,
que a escrita não é um recurso amplamente mobilizado no espaço do
folclore “alemão” no Brasil. Não existe uma produção vasta de textos
por parte dos especialistas em folclore; sua produção escrita é esparsa e
pouco sistemática. Ademais, trata-se, via de regra, de textos curtos –
inexistem obras de cunho monográfico ou mais aprofundado. A
principal característica destes textos é a brevidade; eles constituem-se
ora de tentativas pouco elaboradas de definição conceitual sobre
questões em torno do folclore, ora de exposições acerca de alguma
manifestação popular específica. Os textos com um grau de
sistematicidade relativamente mais elaborado são aqueles que enfocam a
história de instituições relacionadas ao folclore, visando consagrar tais
instituições e os agentes com trajetórias de destaque no espaço do
folclore.
Apenas os principais quadros dentre o conjunto de folcloristas
efetuam a leitura das obras de referência que analisamos nesse capítulo
– isto é, realizam a decodificação de fontes históricas em primeira mão,
por meio de um trabalho especializado de leitura e de pesquisa –, e uma
fração ainda menor desenvolve práticas de escrita acerca de temas
relacionados ao folclore “alemão”. Tais textos, grosso modo, se
caracterizam por um tratamento breve e despretensioso de temas
bastante específicos, apesar de reivindicarem autoridade sobre os
assuntos tratados. A reivindicação de autoridade sobre os temas
abordados em seus textos busca legitimidade precisamente no trabalho
de pesquisa histórica – a prática de pesquisa em obras folclóricas, assim,
é central para a compreensão do trabalho de mediação cultural no
espaço do folclore e, consequentemente, para a autolegitimação e para o
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exercício da autoridade cultural por parte da elite folclorista.
De modo geral, verifica-se uma relativa despreocupação “teórica”
e “acadêmica” por parte dos especialistas em folclore. Isto ocorre a
despeito de boa parte destes agentes possuírem formação acadêmica,
com destaque à área das Humanidades285. Deve-se frisar novamente, no
tocante à literatura folclórica, que não é meu objetivo desqualificar este
tipo de produção bibliográfica com base em uma crítica acadêmica; os
comentários esboçados aqui sobre este tipo de produção têm por
objetivo qualificar as características e propriedades dos textos
produzidos pelos especialistas em folclore, tarefa indispensável à sua
compreensão. Tais textos encontram na brevidade, na superficialidade,
na fundamentação teórica limitada, na baixa sistematicidade e no
reduzido aprofundamento seus atributos constitutivos e definidores.
No que tange à produção escrita dos especialistas em folclore,
deve-se destacar novamente, por sua importância e por sua
excepcionalidade, os Anais do Seminário Nacional sobre Folclore
Alemão (SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FOLCLORE ALEMÃO,
1., 1994)286. Como foi dito, este Seminário visava superar o
desprendimento dos folcloristas em relação a formulações teóricas,
visando dar maior fundamentação à sua prática. Não obstante, esta
iniciativa não teve prosseguimento e os debates ocorridos durante o
evento não parecem ter tido grande influência no modus operandi dos
folcloristas ou estimulado sua produção escrita. É significativo o fato da
existência dos Anais deste evento não ter sido mencionada por nenhum
dos folcloristas que entrevistei; tomei conhecimento do documento por
acaso, durante o levantamento bibliográfico da literatura relacionada ao
folclore. Isto ilustra como a produção escrita sobre o folclore “alemão”
no Brasil circula de forma pouco sistemática. De modo geral, a
produção escrita dos especialistas em folclore é elaborada de modo
espontâneo, e não parece haver um grande investimento na
disseminação e circulação dos textos produzidos pela elite cultural
folclorista no espaço de práticas do folclore.
Outra publicação a que devemos nos referir é uma revista
organizada pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre e a
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Suas monografias, por exemplo, mesmo na área de História, via de regra não
tratam de questões relacionadas ao folclore.
286
As referências mencionadas nesta seção podem ser encontradas na seção D
das fontes de pesquisa, listadas ao fim do trabalho.
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Associação Cultural Gramado, e coordenada por Denis Simões287 – que
assina também parte significativa dos artigos da revista –, a “Der Hut:
cultura teuto-brasileira na cabeça” (REVISTA DER HUT, 2013). A
Der Hut (“O chapéu”) congrega um conjunto de textos acerca de temas
relacionados à cultura e à herança alemã no Brasil, como a imigração, a
indumentária típica, a culinária, as festas típicas, fatos históricos em
geral, a história de instituições de importância para a promoção da
cultura alemã no Brasil, etc.. A revista, publicada em 2013, contou com
23 páginas e um conjunto amplo de textos, assinados por vários autores.
Esta revista tinha por objetivo a difusão da cultura alemã no Brasil e a
visibilização das instituições que atuam nesse espaço. Não obstante, é
sintomático que a revista – idealizada como um periódico – tenha tido
apenas um número, o de lançamento288.
Analisemos detalhadamente alguns dos textos produzidos pelos
membros da elite cultural folclorista. Dois deles foram escritos por
Denise Kleine (KLEINE, 2013, 2009) historiadora de formação e esposa
do atual diretor do Departamento de Danças da Associação Cultural
Gramado (ACG), Dieter Kleine. Ademais, Denise já teve atuação direta
na administração desta entidade. O primeiro texto (KLEINE, 2013) foi
publicado na Revista Der Hut, mencionada há pouco. Trata-se de um
texto breve contando a história de fundação da ACG, mobilizando
elementos comuns da narrativa linear e consagrada acerca da história do
folclore “alemão”: o Estado-Novo e a repressão à germanidade no
Brasil, o investimento de reafirmação étnica por meio da organização
Socorro à Europa Faminta (SEF) e do Movimento dos Centros Culturais
25 de Julho no contexto pós-Segunda Guerra, e a atuação de agentes
destacados para a fundação da ACG. O texto, celebrando o
cinquentenário do lançamento da pedra fundamental da instituição, tem
a função de consagrar agentes que atuaram neste processo – como
287

Além de historiador, Simões tem formação em comunicação social, fator que
auxilia a explicar sua atuação como organizador e diagramador da revista.
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Recentemente, por iniciativa de Simões, a Revista Der Hut foi retomada. Ao
número inaugural, de dezembro de 2016, seguiram novas edições publicadas
mensalmente e com regularidade. A retomada da revista implicou uma
reorientação no seu formato, que foi reduzido: nos primeiros números, a revista
contava com quatro páginas; nos números subsequentes, alcançou oito páginas.
Ademais, a revista possui circulação apenas em formato digital. Salvas algumas
exceções, os textos publicados na revista possuem as características já
delineadas, a saber, a brevidade e a fundamentação e aprofundamento limitados.
Para acesso à revista, ver: BOLETIM DER HUT. Disponível em:
<https://issuu.com/derhut>. Acesso em: 25 Ago. 2017.
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Theodor Kleine, Gerhard e Ruth Kleine, Beno e Frau Heumann, Dieter
e Denise Kleine. O segundo texto (KLEINE, 2009), que consta nos
Anais do III Simpósio sobre Imigração e Cultura Alemãs na Grande
Florianópolis, promovido pelo Instituto Carl Hoepcke, tem
características semelhantes: apresenta a história da prática do “folclore
alemão” no Brasil, apontando o papel de entidades como a ACG e a
FECAB, mas traz também reflexões acerca da história da dança
germânica e do folclore.
Como foi sinalizado, podemos destacar uma significativa
convergência entre a produção escrita dos especialistas em folclore
sobre a história de suas instituições e as narrativas produzidas por
agentes mais velhos, que atuaram na fundação e estruturação do folclore
no Brasil. Os textos de Denise Kleine acabam reproduzindo e
consagrando uma metanarrativa sobre os aspectos que constituem a
história do folclore “alemão” no Brasil e das principais instituições do
espaço. Tais textos possuem a mesma estrutura das narrativas orais
sobre a história do folclore analisadas anteriormente, com uma
impressionante coerência e adequação, evocando os mesmos fenômenos
e eventos históricos, e mencionando as mesmas instituições e agentes de
destaque. Em suma, a história do folclore “alemão” no Brasil se
constitui como uma narrativa consagrada, que circula e se impõe, e é
reconhecida como legítima por parte dos membros desta elite. Ademais,
pode-se afirmar que os textos dos especialistas em folclore constituem
um importante elemento das estratégias de consagração de trajetórias e
de autolegitimação da elite cultural do folclore.
Outro texto digno de nota, também da Der Hut, é “Um panorama
sobre as danças populares” (SIMÕES, 2013), em que Denis Simões
visa apresentar uma definição de danças populares. Simões, assim como
Denise Kleine, é historiador de formação; tais agentes, isto é, os que
possuem formação superior na área das Humanidades, têm papel
destacado no âmbito da produção escrita no espaço do folclore. Simões
entende as danças populares como folclore, “manifestações dos povos” e
“arte coletiva”, apontando ainda o sentido identitário de tal prática
cultural. Tais noções são mobilizadas simultaneamente, sendo
permeáveis e intercambiáveis, não havendo definições específicas para
cada uma delas. Nas palavras de Simões (2013, p.17): “As danças
populares, neste contexto, têm forte ligação com a tradição, com a
ancestralidade e com o pensamento étnico”. É interessante ressaltarmos
que Simões defende a base “popular” da dança folclórica, criticando o
distanciamento entre a dança e a cultura popular, consequência do
interesse pessoal e individual de coordenadores, instrutores ou
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coreógrafos289. Apesar de extremamente pertinente para identificarmos
os sentidos do investimento dos folcloristas na dança folclórica alemã, o
breve texto apresenta definições genéricas, não explicitadas, com função
edificante e apologética, visando à promoção do folclore. Veem-se
questões extremamente complexas tratadas com brevidade, não inseridas
ao contexto de formulações e debates mais amplos sobre o tema; assim,
a reflexão não tem uma pretensão ou fundamentação propriamente
teóricas, e não menciona referências para a sustentação dos argumentos.
Os textos “Kerb”, também de Simões [201-?] e “Manchete ou
golpe baixo: Classificar a Oktoberfest de carnaval alemão deve ser algo
de mau gosto ou da ignorância”, de Beno Heumann (HEUMANN, [20-?]), têm por objetivo apresentar, definir e legitimar as origens históricas
de manifestações populares ligadas ao folclore “alemão”. O texto de
Simões [201?] foi publicado no site Kerb: Musik und Bier – organizado
por um teuto-brasileiro de Dois Irmãos (RS) –, voltado para a
legitimação e a promoção das Kerb e para o “resgate” da identidade
cultural herdada dos imigrantes alemães, além de divulgar informações
sobre a cultura e a culinária alemã no Brasil290. O objetivo do texto de
Simões é analisar a história das Kerb ou Kerbfest. Por meio de uma
pesquisa filológica sobre a origem e variações do termo, o autor
delimitará a origem histórica da Kerb nas festas de inauguração de
igrejas nas comunidades e aldeias da Alemanha no passado – com
destaque às comunidades católicas –, em que ocorriam bailes e consumo
comunitário de alimentos e bebidas. O texto aponta ainda como a festa
foi perdendo sua ligação com a Igreja, e assumindo um caráter de “festa
popular”. Além disso, visa distinguir a Kerb – uma das traduções
possíveis do termo é “quermesse” – das quermesses de origem lusitana e
portuguesa, salvaguardando sua especificidade. Ao fim do texto, Simões
defende a necessidade de fundamentação para a divulgação de
informações sobre a Kerb, evitando-se a disseminação de informações
equivocadas ou que violem a tradição histórica. Este texto, apesar de ser
fruto de pesquisa – prática disseminada entre os especialistas em
folclore – e fazer menção a algumas poucas referências bibliográficas,
tem as mesmas características gerais deste tipo de produção: brevidade,
pouca sistematicidade e fundamentação teórica reduzida. Ainda assim, o
289

O distanciamento do folclore “alemão” em relação ao povo é uma
problemática importante para os especialistas em folclore, e será analisado em
detalhes no próximo capítulo.
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<http://www.kerbfest.com.br/p/kerb.html>. Acesso em: 2 Maio 2016.
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texto tem a pretensão de apresentar definições peremptórias sobre o
assunto, além de visar uma legitimação deste elemento da tradição e do
folclore alemães com base em pesquisa acerca de suas origens
históricas.
Observemos as características deste tipo de produção escrita no
texto de Beno Heumann (HEUMANN, [20--?]). De modo semelhante ao
texto de Simões [200-?], o Sr. Heumann – que possui formação superior
em música –, falando em nome da ACG, tem por objetivo apontar as
origens históricas da Oktoberfest que, como se sabe, remete ao início do
século XIX em Munique, como festividade de celebração do casamento
do rei bávaro Ludwig I (príncipe bávaro, depois rei Ludwig I). O texto
foi publicado em um dos principais canais de divulgação sobre cultura
alemã no Brasil, o supramencionado Portal Brasil e Alemanha,
idealizado pelo jornalista Sílvio Rockenbach. O objetivo do texto é
desvincular a Oktoberfest da noção de “carnaval” – que possuiria outra
origem histórica, completamente distinta da Oktoberfest –, visando
atribuir especificidade à prática cultural “alemã” da Oktoberfest.
Heumann denuncia ainda a perda das “prerrogativas culturais” da festa,
por meio da sua associação ao álcool e à cerveja. Trata-se de um texto
crítico e incisivo, que incorpora elementos moralistas para a denúncia da
transformação da Oktoberfest em uma festividade destinada meramente
ao consumo de álcool. Nas palavras do próprio Heumann:
Vestir um traje típico é ser responsável pela
preservação das tradições. Somos vistos como
grupos folclóricos de jovens responsáveis e
educados. Não podemos aceitar um grupo
transtornado, alcoolizado e formado por
baderneiros. Ser alegre, sim. Felizmente a maioria
dos nossos grupos tem demonstrado uma conduta
exemplar. Exemplo vivo: 95% não fumam e o
consumo da bebida alcoólica não predomina. Se
temos estas qualidades temos o direito de nos
posicionar-mos perante as festa [sic] alemãs
deterioradas. Calar-se é ser conivente e aceitar a
derrocada
dos
princípios
folclóricos. (HEUMANN, [20--?]).

Outro texto de Beno Heumann (HEUMANN, 1994), constante
nos Anais do Seminário Nacional sobre Folclore Alemão, nos permite
constatar a pouca sistematicidade e circulação da produção escrita dos
especialistas em folclore. Neste texto, há a proposta de classificar o
folclore em três tipos: o “folclore histórico” – aquele transmitido e
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registrado por estudiosos na mesma época histórica a que se refere; o
“folclore vigente” – aquele que preserva o que ainda existe (a vida da
comunidade); e o “folclore moda” – baseado no “moderno” e no
“comercial”, que é criticado pelo autor que, no entanto, posteriormente
irá afirmar seu potencial para a criação do “novo folclore alemão”. O
texto não nos permite compreender claramente a perspectiva do autor,
que oscila entre argumentos contraditórios, desenvolvidos de forma
breve. De todo o modo, o mais significativo aqui é que na ocasião da
entrevista que realizei com o Sr. Heumann, ele não mencionou tal
taxonomia, classificando na ocasião o folclore em três novos tipos: o
“folclore histórico”, o “showclore” e a “projeção folclórica”291. Assim,
embora possamos constatar a existência de ideias e noções que
estruturam a prática do folclore “alemão” no Brasil, há pouca
sistematicidade em relação a questões terminológicas por parte dos
especialistas em folclore, não havendo consenso ou sistematização
acerca das definições conceituais que orientam esta prática.
Em suma, no que tange à produção escrita dos especialistas em
folclore, não se verificam obras teóricas ou monográficas, textos
sistemáticos, manuais que visem legitimá-lo ou uma produção cultural –
seja teórica, literária ou jornalística – mais sistemática e aprofundada.
Não obstante, apesar da produção escrita dos especialistas ser pouco
recorrente e significativa, pode-se inferir que os textos elaborados são
parte da estratégia para a legitimação do folclore “autêntico”, e um
elemento importante para as estratégias de autolegitimação dos próprios
folcloristas.
No que diz respeito à leitura entre os especialistas em folclore,
tema abordado no decorrer desse capítulo, pode-se argumentar que a
função dos livros – obras folclóricas, compêndios da cultura e do
conhecimento “populares” – é servir como repositórios para pesquisa.
Neste sentido, a relação destes especialistas com o livro não é
propriamente a da leitura integral de obras, na sua acepção clássica; os
livros são encarados como fontes de pesquisa. A própria questão da
autoria destas obras, como argumentamos, não é a mesma comumente
verificada na maioria das obras, visto que os “autores” são compiladores
de uma cultura que foi produzida coletivamente.
Assim, com base na pesquisa em um conjunto de referências
históricas que representa e constitui o folclore “alemão” autêntico, os
especialistas em folclore exercem seu papel de mediação cultural,
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Voltaremos às concepções e definições dos especialistas do folclore em torno
desta prática cultural em maiores detalhes, no próximo capítulo.
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interpretando e decodificando tais fontes históricas, o que possibilita que
um conjunto amplo de dançarinos e grupos folclóricos executem
performances que reconstituam as danças populares praticadas na
Alemanha e demais territórios germânicos em períodos históricos
delimitados. Desta forma, tais obras de referência são mobilizadas para
legitimar a prática do folclore “alemão” no Brasil, legitimando também
uma concepção específica de folclore promovida pela elite cultural
folclorista, orientada segundo os princípios da “autenticidade”, da
“antiguidade” e do “valor histórico”.
A formação da grande maioria dos especialistas em folclore e dos
coordenadores de grupos ocorre principalmente nos cursos de danças e
em palestras sobre trajes, antes do que na prática da leitura. Dito de
outro modo, as habilidades necessárias à prática do folclore e a
estruturação dessa prática cultural ocorrem por meio da transmissão de
um modus operandi de praticar folclore, e não de uma formação
propriamente escolar ou intelectual, com base na leitura e na escrita.
Nesse sentido, a aquisição e a transmissão das habilidades necessárias à
prática da dança folclórica ocorrem de modo bastante semelhante àquilo
que Bourdieu (2010) propunha para a formação do sociólogo, isto é,
uma compreensão da sociologia enquanto prática de pesquisa e uma
concepção do seu ensino como um métier (“ofício”) – enfocando a
transmissão e a desmistificação dos modos de fazer e das técnicas de
trabalho intelectual e cultural. Embora seja temerário postularmos uma
separação categórica entre ideias e práticas desde uma perspectiva
praxiológica do mundo social, podemos argumentar que a prática social
do folclore é, eminentemente, uma prática; nela, as referências e os
registros históricos da cultura popular do passado são reexecutados e
ressignificados no presente, por meio de um modus operandi de fazer
folclore, referenciado pela pesquisa em obras folclóricas.
Por esse caminho, apesar de ter me referido aos especialistas em
folclore como uma “intelectualidade” – o que não é de todo equivocado,
considerando o trabalho de pesquisa extremamente especializado que
realizam –, a utilização do termo “elite cultural” me parece mais
acertada do que o termo “elite intelectual”. Embora seja extremamente
difícil estabelecermos fronteiras claras entre uma “elite intelectual” e
uma “elite cultural”, considero que esse último termo permite uma
definição mais adequada dos agentes aqui em análise, se considerarmos
especialmente as práticas de leitura e de escrita que executam. Tais
práticas aproximam os especialistas em folclore antes do universo da
“cultura” do que da “intelectualidade”, isto é, do conjunto de práticas
que produzem definições simbólicas sobre o mundo social,
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essencialmente por meio da escrita e da produção intelectual.
Apesar de alguns dos especialistas em folclore possuírem
produção escrita e conexões com a academia e espaços de produção
intelectual, tal realidade parece ser mais um trunfo excepcional do que a
regra para a entrada a e atuação nesse espaço. Sapiro (2012), analisando
as formas de intervenção política dos intelectuais na França, irá definir
os intelectuais como o conjunto de produtores culturais, aqueles que
intervêm no espaço público. Desta forma, segundo a autora, a definição
política da intelectualidade precederia a definição profissional. Para
Sapiro (2012), o campo intelectual representa uma intersecção entre o
campo político e os campos de produção cultural específicos, em que
está em jogo a luta pela imposição da visão legítima do mundo social.
No caso dos especialistas em folclore, não se verifica uma atuação
difundida sobre a esfera pública e a política. Além disso, deve-se
considerar que, apesar de passar por um processo de legitimação e de
consagração que depende de instituições e regras especializadas, o
folclore “alemão” praticado no Brasil é projetado pela elite cultural
folclorista como um fenômeno da ordem da “cultura popular”, havendo
uma clara rejeição à inserção do folclore nas esferas de produção
cultural erudita e intelectualizada292.
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O posicionamento do folclore “alemão” entre os polos da cultura popular e
erudita será problematizado em detalhes no próximo capítulo. De todo o modo,
no caso brasileiro o folclore passa por um processo de legitimação e
autenticação, o que o distanciaria da esfera propriamente popular, e o que opera
uma legitimação dos próprios agentes engajados com tal tipo de prática como
“intelectuais”. Como veremos, para uma compreensão adequada da questão,
deveremos problematizar a separação categórica entre cultura popular e cultura
erudita, enfocando as “apropriações” diferenciais entre elas (CHARTIER,
2004); para a demonstração dos argumentos, recorrei a exemplos que explicitam
usos da cultura popular por parte de elites culturais.
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Quarto Capítulo
ARTE, CULTURA ERUDITA E CULTURA POPULAR: O
LUGAR DO FOLCLORE
O presente capítulo tem por objetivo apresentar algumas
considerações finais a esta obra, apresentando uma discussão
sociológica mais ampla e geral sobre o fenômeno da “cultura popular” e
suas múltiplas apropriações, tomando por base a discussão acerca do
objeto analisado de modo detalhado e exaustivo nessa pesquisa, a saber,
a prática do folclore “alemão” no Brasil. Para tanto, voltar-me-ei
inicialmente a uma discussão acerca das definições conceituais sobre
“folclore alemão” formuladas pela elite cultural folclorista e o lugar
atribuído ao folclore nas narrativas dos especialistas em folclore,
analisando como tais agentes lidam com a experiência do folclore nas
suas interseções entre as esferas do “popular” e do “erudito”, com a
própria ideia de “elite cultural” e com o alegado distanciamento do
folclore em relação ao povo. Posteriormente, analisarei o fenômeno da
“apropriação diferencial”, constitutivo da experiência do folclore
“alemão” no Brasil – operando, complementarmente, uma crítica à
noção de “apropriação cultural” –, defendendo a pertinência do conceito
de apropriação diferencial para a análise da cultura popular,
considerando seu potencial para a identificação e a análise das múltiplas
circulações, intersecções, intercruzamentos e apropriações de bens
simbólicos entre os domínios do “popular” e do “erudito”, do “povo” e
das “elites”.
1. Enquanto um corpo de especialistas responsável pela execução de um
trabalho cultural especializado voltado à promoção, definição e
legitimação da prática de um folclore “alemão” no Brasil – isto é, a
prática de danças populares e a utilização de indumentárias típicas de
origem germânica –, trabalho que possibilita per se a existência de um
“folclore alemão” no Brasil, e enquanto um corpo de especialistas
dotado de trunfos sociais, de conhecimentos, de saberes e de uma
expertise singulares, específicos, especializados e diferenciais,
necessários ao seu trabalho de mediação cultural – isto é, enquanto um
agrupamento de agentes possuidor de um volume de capitais que
possibilita a tomada de posições destacadas no espaço do folclore, e
enquanto um grupo de agentes que, em última instância, formam e
constituem uma elite cultural –, os especialistas em folclore possuem
concepções e definições conceituais próprias acerca do que
caracterizaria e definiria o “folclore alemão”, isto é, as características
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constitutivas do folclore que garantem a sua “autenticidade”,
expressando a realidade própria e definidora das práticas da cultura
popular de origem germânica realizadas no Brasil. Trata-se de
concepções construídas a partir da práxis no espaço do folclore e com
base nas práticas de leitura e de pesquisa executadas pelos especialistas
em folclore, e destinadas à legitimação e à perpetuação da prática do
folclore “alemão” no Brasil, concebida e orientada segundo critérios e
definições específicas. De modo geral, tais formulações conceituais
mostram-se profícuos indicativos dos sentidos do investimento na
prática do folclore “alemão” – isto é, das concepções e sentidos
atribuídos pelos próprios agentes às suas práticas –, bem como do
processo de legitimação que se imprime ao folclore “alemão” praticado
no Brasil, e da simultânea autolegitimação dos agentes envolvidos e
engajados em tal prática.
Meu objetivo, nesse momento, é analisar as concepções de
“folclore alemão” formuladas, veiculadas e defendidas pela elite cultural
folclorista. Irei apresentar, basicamente, três tipos de concepção, a do
“folclore autêntico”, a do “folclore tradicional” e a do “folclore
comunitário”, formuladas e expressas por especialistas em folclore
durante as entrevistas que realizei. A organização e a classificação de
tais concepções, apesar de tomarem como base as formulações dos
sujeitos de pesquisa, são uma construção teórica e heurística elaborada
por este pesquisador. Desse modo, as concepções constituem-se como
tipos puros, construídos de modo ideal – no sentido compreendido por
Max Weber (WEBER, 2003) –, tendo por objetivo organizar e ordenar a
complexidade, a multiplicidade e a particularidade das concepções
disseminadas no espaço, que dependem da subjetividade, da trajetória e
da posição ocupada por cada agente no espaço do folclore. No espaço de
práticas do folclore, os tipos de concepção não se apresentam de modo
puro e nem são, absolutamente, excludentes; as concepções podem ser
complementares e contíguas, ou até mesmo serem mobilizadas de modo
articulado pelos agentes, dependendo das circunstâncias. Como
veremos, duas definições aparentemente opostas em termos lógicos e
formais – a “autêntica” e a “comunitária” – podem não ser consideradas
antagônicas pelos folcloristas, e ambas podem ser mobilizadas pelo
mesmo especialista dependendo da ocasião, da narrativa construída pelo
entrevistado, da pergunta do entrevistador ou do lugar de enunciação. As
concepções serão apresentadas de modo vinculado aos agentes que as
expressaram de modo mais sistemático, elaborado ou significativo,
sendo indissociáveis das posições ocupadas por tais agentes; as
definições dos especialistas em folclore, que visam imprimir
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legitimidade ao folclore “alemão” praticado no Brasil, são
necessariamente influenciadas e determinadas pela posição dos agentes
no espaço, estando relacionadas e sendo uma expressão das suas
estratégias e dos sentidos do investimento no jogo do folclore. Analisar
as definições conceituais da elite cultural folclorista permite
compreender e explicitar as estratégias de legitimação do folclore – e de
autolegitimação de tais agentes – e, como se mostrará profícuo à nossa
discussão posterior, permite identificar suas concepções acerca de
noções como “elite”, “povo” e “cultura popular”, oferecendo indicativos
acerca dos modos como os especialistas em folclore lidam com o papel
de mediação, liderança e coordenação que ocupam no espaço do folclore
– isto é, sua figuração enquanto membros do grupo dirigente do folclore
“alemão” no Brasil –, e correlatamente, oferece indícios acerca das
impressões e das tensões que tais agentes experienciam em função do
distanciamento da prática do folclore – e de si mesmos, enquanto elite
cultural folclorista – em relação ao “povo”, base, fonte, objeto e sentido
da sua prática, distanciamento reconhecido e apontado conscientemente
pelos próprios especialistas em folclore, e que é uma consequência
inexorável do seu próprio trabalho cultural de mediação e legitimação
do folclore “alemão”.
A primeira concepção a ser considerada – e a mais importante no
espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil – pode ser definida
como a concepção do “folclore autêntico”, ou do folclore com base em
fontes. Nessa visão, o folclore é compreendido como um conjunto de
práticas culturais – a saber, a performance de danças e o uso de
indumentárias – executadas e reproduzidas de acordo com registros
históricos e folclóricos, isto é, o folclore é aquilo que se faz, no presente,
com base em registros de práticas executadas em um momento
determinado do passado. Dito de outro modo, o caráter propriamente
“folclórico” das danças performadas e das indumentárias utilizadas
pelos folcloristas no Brasil reside na sua correspondência com práticas
executadas no passado em territórios germânicos, ou melhor, na
correspondência com os registros folclóricos historicamente delimitados
de tais práticas. Tal concepção já está compreendida nas discussões
apresentadas no conjunto dessa obra, tendo sido discutida de modo
detalhado e exaustivo, na medida em que se trata da concepção
estruturante e dominante de folclore “alemão” no espaço do folclore.
Como argumentamos, a “autenticidade” – no sentido de correspondência
a registros históricos – é a base e o objetivo da prática do folclore
“alemão” no Brasil e das estratégias de legitimação do folclore levadas a
cabo pelos folcloristas, visto que expressaria com precisão e
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fidedignidade a realidade e o sentido “verdadeiro” das práticas da
cultura popular de origem germânica. Vejamos como um dos
especialistas em folclore, Dieter Kleine, diretor da Associação Cultural
Gramado – a principal instituição do espaço –, irá formular sua
definição sobre “folclore alemão”:
Dieter Kleine: o folclórico é justamente aquelas
danças que são dançadas conforme as descrições,
né? Então tem toda uma pesquisa de danças né.
Então, “Ah, nós vamos fazer uma quadrilha que é
da região da Westfália...”, que enfim, sabe? Então
tem, que diz da onde é e por que que veio, né. [...]
Então tem toda uma história, toda né... E a
descrição dela, se tu vai ler e olhar e assistir. Tu
vê que é, que é tirado daquele, daquela, daquela
descrição. Então geralmente o que segue
realmente uma, aquilo que realmente já foi, já foi
elaborado um dia né. 293

Os principais atributos da concepção “autêntica” do folclore são a
institucionalidade, a especialidade, a “legitimidade”, a historicidade e o
“elitismo”. Tal concepção é institucional, na medida em que se
configura como a concepção de folclore formulada e promovida pela
principal instituição do espaço, a Associação Cultural Gramado. A
concepção do folclore com base em fontes é uma definição do próprio
trabalho institucional da ACG, que se constitui na pesquisa, na
sistematização e no ensino de danças orientadas segundo registros e
descrições. Desse modo, a legitimação da prática do folclore com base
na “autenticidade” é uma própria legitimação do trabalho institucional
da ACG. Tal concepção se disseminou no espaço do folclore, tornandose dominante, hegemônica e estruturante das práticas no espaço, que se
orientam visando à definição, à promoção e à garantia da
“autenticidade” do folclore – isto é, a garantia da correspondência do
folclore em relação aos registros históricos. Os especialistas em folclore
vinculados à ACG e formados nos cursos de especialização da entidade
irão reproduzir e promover tal concepção no contexto das ligas de
folclore e dos grupos folclóricos, isto é, irão defender e garantir nos
âmbitos regional e local a correspondência entre a prática do folclore e
as fontes históricas. Desse modo, ao estruturar seu trabalho por meio da
concepção do folclore com base nas fontes, os especialistas em folclore
legitimam seus conhecimentos especializados e seu trabalho específico
293
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de mediação cultural, operando uma autolegitimação da sua própria
posição no espaço e do trabalho cultural que desenvolvem no contexto
dos grupos folclóricos. Ao promoverem a concepção do folclore
baseado em registros, os especialistas em folclore promovem, ademais,
a concepção de folclore institucional da ACG, entidade em que tais
especialistas foram formados e de onde obtêm os subsídios e a
legitimidade enquanto representantes da prática do folclore “alemão”
autêntico no Brasil. A concepção do “folclore autêntico” é
especializada, na medida em que concebe o folclore como um trabalho
especializado que depende da pesquisa e da aquisição de conhecimentos
específicos por parte do coordenador-mediador e, de modo correlato, da
instrução e da formação prévia dos demais dançarinos-integrantes de um
grupo folclórico, segundo critérios específicos que garantem a
“autenticidade” do folclore. Tal concepção dá centralidade à mediação
cultural, isto é, ao trabalho especializado de pesquisa e fundamentação
histórica sobre danças e trajes folclóricos realizado pelos especialistas
em folclore, destinado à garantia dos padrões de “autenticidade” e
fidedignidade das práticas desenvolvidas no espaço do folclore. A
“legitimidade” é um atributo central e óbvio de tal concepção, na
medida em que a pesquisa e o embasamento histórico do folclore visam
submetê-lo precisamente a processos de “autenticação” e “legitimação”,
garantindo que as práticas do folclore “alemão” sejam, em última
instância, “legítimas”. A concepção do folclore “autêntico” tem o
apanágio da historicidade, haja vista que a base da autenticidade está na
correspondência com uma prática do passado. A historicidade está
ligada também à busca pela antiguidade; em certa medida, quanto mais
antiga uma determinada fonte, mais legítima seria a prática cultural294.
Por fim, podemos afirmar que tal definição envolve um componente de
“elitismo”. O “elitismo” não se constitui como um objetivo consciente
ou deliberado dos especialistas em folclore, nem se configura como um
ethos que visa à distinção em relação a outros grupos sociais. A
294

Todavia, como foi argumentado, registros recentes de danças – isto é, danças
criadas contemporaneamente – são utilizados pelos promotores da concepção
“autêntica” de folclore, desde que provenham do contexto europeu. Nesse
sentido, apesar da antiguidade e da tradicionalidade serem elementos
importantes e visados, o mais importante à concepção do folclore autêntico é a
própria práxis de decodificação e prescrição de uma dança com base em um
registro; assim, em certa medida, importa ao folclore “autêntico” principalmente
o seu próprio modus operandi de trabalho especializado de “legitimação” e
“autenticação”.
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concepção do folclore autêntico pode ser compreendida como “elitista”
se considerarmos que atribui centralidade e visa legitimar o trabalho dos
especialistas em folclore, isto é, o trabalho da elite cultural folclorista. A
concepção do folclore autêntico não está desprovida do elemento
“popular”, se considerarmos que a base e as fontes históricas para o
folclore “autêntico” provêm da cultura popular germânica. Todavia,
trata-se de fontes produzidas por segmentos externos às camadas
populares, que são utilizadas e reproduzidas pelos especialistas em
folclore de modo alheio aos desenvolvimentos culturais e às possíveis
transformações ocorridas no próprio contexto “popular”, em um
processo normatizado, institucionalizado, regrado, mediado e
legitimado.
Uma segunda concepção de folclore “alemão” pode ser definida
como a do “folclore tradicional”, ou do folclore com base no tempo.
Nessa concepção, o folclore é compreendido como o conjunto de
práticas e saberes transmitidos geracionalmente, de pai para filho. O
especialista em folclore que apresentou a definição mais bem acabada de
folclore tradicional, Beno Heumann, compreende o folclore como um
conjunto de saberes – isto é, trata-se de uma concepção ampliada de
folclore, que não se restringe à prática da dança – transmitidos
geracionalmente. Segundo o Sr. Heumann, uma manifestação se torna
“folclore” quando é transmitida no contexto familiar, de pai para filho;
para que se torne algo propriamente “folclórico”, essa transmissão
depende da passagem de, ao menos, duas gerações. Nas palavras do
folclorista:
Beno Heumann: Folclore pra mim são os
conhecimentos da população do seus tempos,
transmitindo de geração em geração. Desde a
maneira de falar, de de se vestir, de da culinária,
das atividades sociais, quer dizer, da história. Isto
que faz parte do grande conceito. Se fores só
células, essas células têm a tendência de implodir.
A maioria das células implode. [...] Porque o
folclore tem que passar de gerações né, passar no
mínimo duas gerações. Porque o folclore vivo,
quer dizer tem o que nasce, se desenvolve, ele tem
que passar de uma geração pra outra. Aí ele se
torna algo popular. Não pode desaparecer. 295

Tal concepção pode ser caracterizada como “histórica”,
295

HEUMANN, Beno. Entrevista citada.

311
“geracional” e “familiar”. Os elementos geracional e familiar são
apanágios óbvios do folclore tradicional, na medida em que o
“folclórico” se funda precisamente na transmissão de práticas e saberes
entre gerações e no contexto das famílias. Outro atributo central a tal
concepção é a historicidade, ou mais precisamente, a “tradicionalidade”,
isto é, a passagem e a permanência de determinada prática cultural entre
gerações durante o curso do tempo. Deve-se salientar que a concepção
do folclore tradicional é contígua e complementar à concepção do
“folclore autêntico”; não raro, constata-se que ambas as concepções são
mobilizadas de modo conjunto e articulado. O folclore autêntico não
está isento da “tradicionalidade”, haja vista que se orienta segundo o
embasamento em fontes históricas, tornadas “tradicionais” no curso do
tempo e da história. Como foi argumentado, a “historicidade” é uma das
características centrais do folclore autêntico; ademais, a antiguidade é
um objeto visado pelos defensores de tal concepção, contribuindo para a
garantia da “autenticidade” da prática folclórica. Todavia, como
argumentei anteriormente, uma dança criada contemporaneamente pode
e costuma ser praticada no contexto do “folclore autêntico”, desde que
esteja registrada e autenticada em uma fonte – uma Tanzbeschreibung –
proveniente do contexto germânico. Esse procedimento é impensável no
contexto da concepção tradicionalista, segundo a qual as danças
dependem necessariamente da passagem por gerações e da continuidade
e persistência no tempo. Nesse sentido, a “historicidade” é um atributo
absoluto e irredutível da concepção do folclore tradicional.
O “folclore tradicional” deve ser analisado à luz das
problematizações consolidadas acerca do fenômeno das tradições
(HOBSBAWN e RANGER, 1984). Como vimos, o “tradicional”
depende que determinada prática ou saber seja transmito entre gerações
durante a história. Se considerarmos especificamente o fenômeno das
danças folclóricas germânicas praticadas no Brasil, constatamos limites
inerentes à “tradicionalidade” do folclore. Como foi argumentado, as
danças folclóricas provêm – e devem provir, segundo a concepção de
“autenticidade” dominante no espaço do folclore – de fontes produzidas
na Alemanha e demais territórios germânicos. Nesse sentido, as danças
folclóricas não se baseiam em um “resgate” das tradições legadas pelos
imigrantes e antepassados alemães, nem na “herança” e na transmissão
de saberes entre gerações e famílias de descendentes de alemães no
Brasil. Desse modo, a prática do folclore “alemão” no Brasil – isto é, da
dança folclórica – é, necessariamente, uma “tradição inventada”, ou
seja, as danças foram projetadas e associadas ex post facto aos
imigrantes alemães e seus descendentes. Por esse caminho, podemos
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presumir que uma concepção “tradicional” para o folclore só teria
sentido tomando como referência o contexto europeu, isto é, o folclore
adquiriria tradicionalidade por meio da sua passagem entre gerações e
durante a o curso da história no contexto de territórios germânicos. Após
terem se “tradicionalizado” na Europa, tais danças seriam importadas ao
Brasil, processo que depende de mediação cultural e da autenticação
especializada da elite cultural folclorista. Não obstante, até mesmo no
contexto germânico a “tradicionalidade” do folclore teve que ser
inventada, na medida em que uma prática da ordem do hábito ou do
costume teve que ser delimitada e fixada temporalmente, formando-se
pela repetição e tornando-se invariável, isto é, tornando-se uma
“tradição”. Por consequência, contatamos que a “invenção de tradições”
é uma marca constitutiva do folclore “alemão” tradicional.
A terceira concepção de folclore “alemão” identificada nos
discursos disseminados no espaço de práticas do folclore pode ser
definida como “comunitária”, ou do folclore enquanto prática coletiva e
“popular”. Tal concepção pode ser caracterizada pela máxima
formulada por Felix Mugwyler, especialista em folclore que apresentou
a formulação mais bem acabada do folclore enquanto prática
comunitária: “Folk dancing was meant to dance”296. Tal máxima
acentua a dimensão praxiológica e coletiva da dança. Nessa concepção,
o folclore é compreendido como uma prática que independe de
treinamento ou de uma formação prolongada, isto é, uma prática que
não depende de vastos e profundos conhecimentos especializados. Tal
concepção irá problematizar as características constitutivas das duas
concepções discutidas anteriormente, a saber, a separação entre
folcloristas e público em decorrência dos conhecimentos e da formação
especializada dos especialistas em folclore – isto é, em função do seu
trabalho especializado de mediação cultural, responsável pela
“autenticação” e “legitimação” das danças –, bem como o caráter
“tradicional” das danças populares de origem germânica. Vejamos como
o Sr. Mugwyler irá apresentar sua concepção de folclore “alemão”:

296

MUGWYLER, Felix. Entrevista citada. Tradução livre: “A dança folclórica
foi feita para ser dançada”.

313
Lucas (L): E, o que… Como você define
folclore? O que é folclore para você?
Felix Mugwyler (M): OK. Folclore é ahm…
Você pode fazer sem ahm... Sem muita prática.
Você pode simplesmente se juntar e fazer. Você
precisa ter algumas habilidades, é claro. Mas você
não precisa ir para... Aprender por vários anos, e
então você está apto e apresenta para um grande
público. Folclore para mim é, nós estamos juntos
e fazendo algo juntos. Não é: “Nós estamos
juntos, aqui está o palco, um grupo está
apresentando no palco e o outro está olhando”.
Isso não é folclore para mim. Estarmos juntos,
fazer coisas juntos.
L: OK. E a tradição é… Uma coisa importante?
Para esse folclore?
M: É...
L: Ele está relacionado à tradição?
M: É. Tradição, OK. Tradição, uhm... Vamos
dizer... Uhm... Quando uma tradição começa?
L: OK.
M: [Risos].
L: Perfeito. Essa é uma questão perfeita.
[...]
M: Uma dança estava começando a se tornar
coletiva. [...] Uhm, e então, se ela permanece, ela
se torna uma tradição lá. Mas cada tradição em
algum momento foi nova. [Risos]. 297
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Tradução livre dos diálogos originais da entrevista, realizada em inglês:
Lucas (L): And, what do… How do you define folklore? What is folklore to
you?
Felix Mugwyler (M): OK. Folklore it’s ahm… You can do it without ahm…
Without a lot of practice. You you can just join in and do. You have to have
some skills, of course. But you don’t have to go to… To learn it for several
years, and and then you’re able and present it for a lot of people. Folklore for
me is, we are coming together and doing something together. It’s not: “We’re
coming together, here is the stage, one group is showing on the stage and the
other one are looking”. That’s not folklore for me. Coming together, doing
things together.
L: OK. And tradition is a… An important thing? To to this folklore?
M: Yeah, it’s…
L: It’s related to tradition?
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Antes de analisarmos em detalhes a concepção do “folclore
comunitário”, é mister que problematizemos o contexto social de
produção da entrevista, bem como a posição ocupada por Felix
Mugwyler no espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil. Como
já foi exposto, o Sr. Mugwyler é suíço, natural de Chur, capital do
cantão de Graubünden. Ele atuou como instrutor em algumas edições
dos cursos de especialização em danças folclóricas promovidos pela
Casa da Juventude. Tal atuação possibilitou o estabelecimento de redes
de relações com vários especialistas em folclore brasileiros. Assim, com
relativa frequência o Sr. Mugwyler vem ao Brasil, para a realização de
visitas a amigos folcloristas, bem como para a participação em eventos
folclóricos. Durante uma dessas estadas no Brasil, em abril de 2016, o
Sr. Mugwyler – acompanhado de Denis Simões – realizou uma visita à
minha mãe, Ingrid Böelling, na cidade de Trombudo Central (SC).
Durante a estada de alguns dias nessa cidade, Felix participou de uma
Tanz Abend (“noite dançante”) – que já foi analisada em detalhes
anteriormente –, evento que se constituiu como uma expressão prática
da concepção de folclore defendida pelo Sr. Mugwyler. A Tanz Abend
contou com a participação de um grande número de dançarinos, que
receberam instruções para dança pelo Sr. Mugwyler, repassadas no
momento, durante a performance das danças. As danças foram
executadas coletivamente, não havendo palco ou “apresentações”;
assim, cerca de uma centena de dançarinos, em um grande grupo,
praticaram a mesma dança, conjuntamente. No tempo em que o Sr.
Mugwyler esteve no Brasil, o presente pesquisador teve uma
oportunidade única, excepcional e fortuita de entrevistar um especialista
em folclore europeu, e um dos principais agentes envolvidos na
formação de especialistas em folclore brasileiros. A entrevista com
Felix, assim, foi um momento privilegiado do campo de pesquisa, que
possibilitou o levantamento de informações de interesse e relevância
para discussão.
M: Yeah. Tradition, it’s OK. Tradition, uhm… Now let’s say... Uhm… When
does a tradition start?
L: OK.
M: [Risos].
L: That’s perfect. That’s a perfect question.
[…]
M: A dance was starting to to become together. […] Uhm, and then, if it if it
continues, it became a tradition there. But each tradition, sometime was new.
[Risos].
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Em primeiro lugar, é necessário problematizar o contexto
linguístico da entrevista. Considerando meu domínio limitado do idioma
alemão e o conhecimento quase inexistente da língua portuguesa por
parte do Sr. Mugwyler, a entrevista foi realizada em inglês, domínio
linguístico comum entre entrevistador e entrevistado. Para a exposição
de trechos da entrevista nesse texto, optou-se pela apresentação de uma
tradução em português dos diálogos, acompanhada dos trechos originais
no inglês, em notas de rodapé. Apesar da efetividade da comunicação
entre o presente pesquisador e o Sr. Mugwyler, algumas dificuldades
linguísticas e de comunicação são perceptíveis nos diálogos – tanto por
parte do entrevistador quanto do entrevistado –, o que é compreensível
se considerarmos que, em ambos os casos, o inglês não se configura
como a língua nativa dos falantes. Tais limitações devem ser levadas em
consideração, e se expressam nas formas de construção de determinadas
sentenças, nas pausas, nas hesitações e na frequente reestruturação de
frases e argumentos. Em segundo lugar, as assertivas do Sr. Mugwyler
não podem ser consideradas representativas de uma visão “suíça” ou
“europeia” acerca do folclore germânico; dito de outro modo, qualquer
generalização das concepções expressas por Mugwyler para o contexto
europeu é temerária, na medida em que as suas visões são particulares e
uma expressão da sua posição – social e nacional – no contexto europeu.
Sabe-se, por exemplo, que a concepção tradicionalista de folclore –
diametralmente oposta a uma concepção comunitária – é bastante forte
no contexto austríaco. Assim, quaisquer ponderações sobre o folclore na
Europa são limitadas e parciais, haja vista que conversei com apenas um
entrevistado europeu sobre o tema, e com alguns folcloristas brasileiros
que já estiveram na Europa – e que, obviamente, imprimem uma leitura
própria e particular sobre a questão, influenciada por sua atuação no
espaço do folclore “alemão” no Brasil. Em suma, não se constituiu
como objetivo dessa pesquisa uma análise das práticas e das concepções
de folclore no contexto germânico-europeu e, portanto, informações
sobre tal contexto servem apenas na sua relação com o espaço de
práticas do folclore germânico no Brasil, e para a elucidação do objeto
em análise. Em terceiro lugar, deve-se considerar que estão em análise
nesse momento as concepções de folclore “alemão” vigentes no espaço
brasileiro, e que a concepção de “folclore comunitário” toma por base as
formulações de um especialista em folclore europeu. Tal procedimento
não representa riscos à argumentação proposta; ao contrário, ele se serve
como um indicativo da posição e do grau de importância dessa
concepção entre os membros da elite cultural folclorista brasileira.
Deve-se considerar que o Sr. Mugwyler é um dos principais agentes
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formadores de especialistas em folclore no Brasil e que, portanto, sua
concepção de folclore não é algo estranho ao contexto brasileiro.
Ademais, pode-se argumentar que a concepção de folclore comunitário
encontra expressão e alguns adeptos no espaço brasileiro, especialmente
se considerarmos – como será aprofundado a seguir – as críticas ao
distanciamento do folclore em relação ao público e sua transposição
para o palco. Todavia, o fato de que a formulação mais bem acabada
acerca de um “folclore comunitário” tenha sido expressa por um
estrangeiro, atesta inegavelmente a posição dominada e periférica de tal
concepção no espaço do folclore “alemão” no Brasil, se comparada às
concepções “autêntica” e “tradicional”.
Voltemo-nos agora a uma análise detalhada da concepção
“comunitária” do folclore. Tal concepção pode ser caracterizada como
“coletiva” e “popular”. Na visão do Sr. Mugwyler, o “folclore” acontece
quando um grupo de pessoas se junta e pratica uma dança, isto é, o
folclore é o ato coletivo de dançar. Para tanto, os agentes não dependem
de muito conhecimento ou instrução prévia; assim, o folclore é algo que
todos podem fazer. Se até certo ponto a concepção “autêntica” de
folclore pode ser considerada “elitista”, na medida em que atribui
centralidade ao trabalho especializado de mediação cultural da elite
cultural folclorista, a concepção “comunitária” pode ser caracterizada
como “popular”, haja vista que compreende o folclore como uma prática
coletiva passível de ser executada por qualquer pessoa,
independentemente de treinamento ou formação especializada. Como
afirmei, a concepção “comunitária” representa uma crítica a elementos
constitutivos das concepções “autêntica” e “tradicional”. De modo geral,
a formulação de Mugwyler pode ser considerada uma crítica ao modus
operandi de folclore “alemão” no espaço brasileiro, na medida em que o
folclore no Brasil estrutura-se segundo o formato da “apresentação”, que
marca uma distinção e uma fronteira entre dançarinos e não-dançarinos,
e raramente tem o objetivo de integrar o público. No que tange à
concepção “autêntica”, o “folclore comunitário” representa uma crítica à
separação entre dançarinos e público, entre “artistas” e “povo” –
materializada na fronteira demarcada pelo palco. Segundo a visão de
Mugwyler, o que constitui propriamente o folclore é a realização
coletiva e conjunta da performance de danças, não sua apresentação em
palcos por grupos folclóricos que realizam ensaios prévios, orientados
por “coordenadores” dotados de conhecimentos especializados e
“legítimos”, que acabam atuando como coreógrafos. A concepção
“comunitária” não encara o folclore enquanto uma técnica ou uma arte,
mas como um empreendimento coletivo e uma prática mais espontânea.

317

Deve-se apontar que, entretanto, tal concepção não exclui uma carga de
mediação cultural – e, consequentemente, de “autenticação” –, visto que
algum agente, dotado de conhecimentos específicos e diferenciais sobre
danças folclóricas, necessita realizar a instrução coletiva e circunstancial
dos dançarinos. Ademais, as danças praticadas segundo uma concepção
“comunitária” não são criadas espontaneamente; via de regra, trata-se de
danças “autênticas” e “tradicionais”. Dito de outro modo, o “folclore
comunitário” não está isento do embasamento em fontes históricas e da
transmissão geracional das danças. Todavia, o ponto central da
concepção “comunitária” é a ausência de separação entre palco e plateia,
entre grupo folclórico e público, entre dançarinos e espectadores; nessa
visão, o folclore não necessita – e nem deve – ser uma exclusividade de
grupos folclóricos, nem depende de conhecimentos e habilidades
especializadas para que seja praticado; para a execução de uma dança,
um coordenador ou mediador irá instruí-la para todo o público, que irá
aprendê-la no momento, dançando.
No que tange à concepção “tradicional”, o “folclore comunitário”
proposto por Mugwyler apresenta um tensionamento e uma
problematização quase sociológica acerca da origem de fenômenos
tradicionais. Quando o Sr. Mugwyler é questionado sobre a importância
da tradição para o folclore, sua resposta se apresenta na forma de um
questionamento sociológico, nos moldes teóricos que temos empregado
nessa pesquisa – isto é, segundo o viés da “invenção das tradições”:
“Quando uma tradição começa?”. Concluindo seu raciocínio, o
entrevistado afirma perspicazmente que “cada tradição em algum
momento foi nova”. Desse modo, ainda que a “tradicionalidade” – no
sentido de uma prática coletiva e comunitária que permanece e perdura
no tempo – possa afigurar-se como um elemento importante à prática
“comunitária” do folclore, tal concepção rejeita a “tradição” como o
valor único e absoluto para o folclore. Ademais, o Sr. Mugwyler irá
questionar a superioridade, o valor e a riqueza de danças “tradicionais” e
antigas, quando comparadas a danças criadas recentemente, como
podemos constatar no trecho a seguir:
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Felix Mugwyler: Sim. Sim nós temos muitos
registros históricos sobre danças. Mas uhm...
Primeiro, uhm... Essa é uma grande discussão que
nós temos na Suíça, o que, o que é melhor? O que
é ahm... Se você, se você cria, se um homem há
duzentos anos atrás criou uma figura, ou eu a criei
duas horas atrás? Qual dessas figuras é mais
importante? É mais rica?298

Durante a realização da pesquisa, a constatação de uma
concepção “comunitária” de folclore configurou-se como algo
impremeditado e até mesmo surpreendente ao presente pesquisador, na
medida em que representou um tensionamento em relação às
concepções dominantes no espaço, que legitimam o folclore com base
na correspondência com fontes históricas, trabalho certificado por um
conjunto de especialistas. Nesse sentido, um “folclore comunitário”
mostrou-se, naquele momento, algo inesperado e até mesmo estranho ao
pesquisador, considerando a lógica das práticas analisadas até então.
Como se vê no trecho abaixo, quando o Sr. Mugwyler argumenta que na
dança folclórica qualquer pessoa pode ser integrada e participar da
dança – isto é, pode-se trazer aleatoriamente uma pessoa da plateia para
praticar uma dança –, eu irei questionar o entrevistado, apontando a
necessidade de instrução prévia para a prática do folclore, isto é, a
necessidade de mediação cultural dos especialistas e do trabalho dos
grupos folclóricos. Tal questionamento demonstra a forte influência que
as concepções dominantes de folclore exerciam no pesquisador durante
a realização do campo, e da qual tomei distanciamento posteriormente,
com a objetivação sociológica da pesquisa. O trecho apresentado a
seguir também permite constatar, uma vez mais, o caráter coletivo e
“popular” da concepção “comunitária” do folclore:
Felix Mugwyler (M): Em um dança folclórica, eu
posso incluir qualquer pessoa e fazê-la.
Lucas (L): Sim, mas… Depois, depois de um
tempo,
depois
dessas
pessoas
estarem
participando em grupos, porque...
298

Texto original:
Felix Mugwyler: Yes. Yes we have a lot of historical records about dances. But
uhm… First, uhm… It’s one big discussion in Switzerland, what, what is best?
What is ahm… If you, if you create, if a man two hundred years from here
before created a figure, or I did created it two hours before? Which of these
figures is more important? It it it’s wealthier?

319

M: Não, não. Se eu tiver, se eu fizer uma
Hiatamadl. Hum?
L: OK.
M: A Hiatamadl tem uma ou duas figuras.
L: OK.
M: OK. Eu posso mostrar uma vez, tack tack, e e
e... Todo mundo está fazendo.
L: OK.
M: Se se eu mostrar a Siebenbürger Rheinländler.
Eu mostro uma vez para todo mundo, muitos
deles já a conhecem. O outro olha... Esquerda e
direita, OK [descrição dos movimentos da dança],
eles estão se juntando. É possível.299

Foi possível constatar a existência de mais duas concepções
relacionadas à prática do folclore, formuladas e expressas pela elite
cultural folclorista. É necessário apresentarmos e discutirmos tais
concepções, ainda que se apresentem de modo periférico no espaço de
práticas do folclore “alemão” no Brasil. Deve-se pontuar que tais
formulações não se direcionam a uma definição ou conceituação sobre o
“folclore alemão”; a primeira concepção, a de “showclore” (ou
“parafolclore”), tem por objetivo caracterizar as práticas que não são
consideradas folclore, isto é, definir as práticas que não se orientam
segundo os critérios de “autenticidade” e “tradicionalidade”,
delimitando as fronteiras entre o que é e o que não é folclore e
demarcando a especificidade constitutiva do folclore “alemão”; a
segunda concepção, a de “projeção folclórica”, representa e implica um
questionamento acerca do caráter propriamente folclórico das práticas
levadas a cabo no espaço do folclore “alemão” no Brasil.
299

Texto original:
Felix Mugwyler (M): In a folk dance, I can take everyone in and do it.
Lucas (L): Yeah, but a… After, after sometime, after these people are
participating in groups, because…
M: No, no. If I have, if I do a Hiatamadl. Hum?
L: OK.
M: Hiatamadl have one or two figures.
L: OK.
M: OK. I can show one once, tack tack, und und und… Everyone is doing it.
L: OK.
M: If if I show Siebenbürger Rheinländer. I show it once for everyone, a lot of
them know before. The other one look… Left anf right, OK [descrição dos
movimentos da dança], they’re joining in. It’s possible.
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Como foi previamente exposto, o “showclore” ou “parafolclore”
se constitui por danças que justapõem arbitrariamente figuras e passos
característicos da dança popular de origem germânica, com a finalidade
de entreter um determinado público. Uma apresentação de showclore,
assim, adquire propriamente o formato de um “show”, contando com
danças atrativas ao público e compostas muitas vezes por movimentos
“acrobáticos”. O showclore irá aliar, assim, finalidades estéticas e
econômicas, elaborando coreografias que sejam atrativas a um público
amplo, com o intuito de despertar a sua atenção e interesse. As danças
parafolclóricas se baseiam em uma apropriação livre e arbitrária do
repertório de figuras e passos da dança folclórica, constituindo-se como
danças inventadas e autorais, resultado do trabalho de criação de
coreógrafos. Tais danças não se orientam segundo registros históricos,
nem dependem do trabalho de mediação cultural e autenticação dos
especialistas em folclore, sendo, nesse sentido, “inautênticas”. Na
medida em que se constituem como danças inventadas recentemente e
destinadas a apresentações para grandes públicos, o showclore
igualmente não obedece aos critérios de “tradicionalidade” do folclore.
Em suma, o parafolclore está desprovido da correspondência com as
danças performadas no passado – apanágio definidor das danças
“autênticas” e “tradicionais” –, constituindo-se – segundo a lógica do
espaço de práticas do folclore “alemão” – como uma prática
caracterizada pela “inautenticidade”.
Durante as entrevistas com especialistas em folclore, não foi
possível encontrar referências diretas a grupos de dança ou
coordenadores que, no contexto brasileiro nos dias atuais, desenvolvem
a prática do showclore. Desse modo, podemos deduzir que o
parafolclore é uma prática pouco expressiva na realidade brasileira
atualmente. Há algumas menções a grupos de dança e coordenadores
que, no passado, praticavam danças parafolclóricas. O que se constatou,
via de regra, é que tais coordenadores acabaram sendo recrutados para a
realização de cursos de especialização na Casa da Juventude, passando
assim a desenvolver a prática do folclore orientado segundo os critérios
da “autenticidade”. Nesse sentido, podemos supor que no período em
que o espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil estava por se
institucionalizar, e no momento em que a concepção de folclore
“autêntico” ainda não estava sistematizada e não havia tornado-se
hegemônica – isto é, no contexto da década de 1980 e no início dos anos
1990 –, o parafolclore representava uma ameaça concreta e factível à
“autenticidade” e à fidedignidade histórica que se tentava imprimir ao
folclore “alemão” praticado no Brasil. Nos dias atuais, a dança
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parafolclórica permanece como uma imagem e um símbolo a ser
combatido e deslegitimado, uma “ameaça anômica” – no sentido de
Norbert Elias (ELIAS e SCOTSON, 2000) – aos valores do folclore
“autêntico”, em relação à qual os “verdadeiros” folcloristas buscam
distanciamento e distinção, embora se constitua, concretamente, como
uma prática pouco expressiva no espaço brasileiro300.
Para uma análise da noção de “projeção folclórica”, mostra-se
profícuo introduzirmos um trecho da entrevista com Beno Heumann,
ocasião em que a questão da projeção do folclore foi problematizada de
modo mais sistemático, detalhado e aprofundado:
Beno Heumann (H): Existe, no folclore gaúcho a
mesma coisa. Eles chamam de projeção folclórica.
O que que é projeção, pra mim, do meu ponto de
vista? Projeção folclórica é você apresentar um
tema fora da época.
Lucas (L): Pra um público que não é o...
H: É. Aí você... Vou dar um exemplo bem típico,
tu conhece o reisado.
L: Reisado?
H: Reisado. Existe na Alemanha... O, é... O cantor
dos reis, por exemplo, os reis magos. Tem... Tem
esse, esse esse movimento. E esse movimento
então ele é apresentado quando? Até seis de
janeiro, né?
L: Claro.
H: Eles vão cantar de casa em casa. Quem
conhece um pouco vai saber disso, não é? E... Que
que acontece com isso? Ele só acontece em
janeiro. Agora eu vou apresentar isso como
cultura em julho, eu estou projetando aquilo que
acontece em fevereiro em julho pro povo
conhecer. Então estou projetando uma coisa lá... E
muita gente, projeção é você pegar uma coisa e
projetar, projetar o quê? A minha ideologia.
Chamam-se Egotanzgruppe, grupos folclóricos
egocêntricos, entende? “Sou eu que fiz, sou eu
que mando, sou eu!”. Pra mim é um, é um ego,
um ego que na verdade não é folclore. Então nós
temos o conflito assim muito grande. De quando
300

Com a exceção dos festivais internacionais de folclore – notadamente o de
Nova Petrópolis (RS) –, que contam com um grande número de grupos de dança
estrangeiros, e onde o showclore mostra-se uma prática bastante expressiva.
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pode, não pode ser. Têm coisas que
transpassaram, têm, antigamente não tinha autor,
folclore não podia ter autor, não podia, era do
povo. [...] Aquilo que se tornou popular, que uma
pessoa criou, depeeeende, ela se torna popular.
[...]
L: Tá. E... Então o senhor diria que a dança
folclórica, as apresentações de dança folclórica,
seriam projeções folclóricas, e não folclore?
H: Não! Não. Eu vou dizer assim: elas são
folclore porque que a gente, elas são apresentadas
de uma região, colecionadas. Projeção é quando
você projeta um tema numa época que não existe,
tá?
L: Tá, tá.
H: As danças folclóricas é outra coisa. A dança
folclórica ela existe de uma região tal e tal. Muitas
vezes tem algo a dizer, né? Ela no seu contexto
diz que é assim, assim. Então nós estamos
apresentando folclore, não como projeção, sim
mostrando o folclore de uma região, dos bávaros...
L: Mas fora do contexto desse folclore?
H: É. Ele. É. Tá dentro do contexto hoje em dia a
gente... Falar, por exemplo, temos o festival do
folclore. Eles vão trazer de toda a época do ano,
toda época eles vão trazer. Então eles estão
mostrando o folclore, tá lá, muitas vezes até
projetando não é, alguma coisa está sendo
projetada. Eles tão mostrando alguma coisa do
passado, mas não dizer: “projeção como eu criei”.
Aí não é projeção, aí é coreografia. É montagem
de um coreógrafo, aí deixa de ser.
L: Tá.
H: Projetar o tema é outra coisa.

A formulação do Sr. Heumann sobre a “projeção folclórica” é
extremamente interessante e sugestiva. Projeção folclórica, como
argumenta corretamente Beno Heumann, é uma noção importada do
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folclore gaúcho301 e transposta para a análise e a conceituação do
folclore “alemão”. O contexto de gênese do folclore “alemão” no Brasil
– que tem como lócus privilegiado o estado do Rio Grande do Sul – nos
permite compreender facilmente a incorporação de uma noção do
folclore gaúcho para o folclore “alemão”, se considerarmos as
proporções que o tradicionalismo gaúcho adquiriu no estado. A projeção
folclórica se refere ao ato de projetar uma prática cultural de origem
popular para determinado público, fora de seu contexto original – seja
temporal ou espacial. O Sr. Heumann irá mencionar a tradição do
Reisado, bastante popular inclusive no contexto brasileiro, notadamente
entre os católicos. Nessa mesma linha de raciocínio, podemos
mencionar uma conhecida tradição popular de origem germânica, a
Maibaum (“Árvore de Maio”). Segundo a tradição, no mês de maio os
habitantes de determinada comunidade erigiam um mastro de madeira;
ao redor desse mastro, durante as festas da comunidade, executavam
danças coletivas. A “árvore” era erigida em maio, no início da
primavera e do período de colheita no continente europeu, estando
supostamente associada a rituais pagãos; ela é considerada um símbolo
fálico, associado à celebração da fertilidade. Assim, uma Maibaum que
permanece erigida durante todo o ano – ou que não é substituída por
uma nova Maibaum no início de maio –, ou que é palco da execução de
danças fora desse período de referência, constitui-se como um exemplo
de projeção folclórica.
Como se verifica na entrevista, com base em tal definição de
projeção folclórica, eu irei questionar o Sr. Heumann acerca das danças
folclóricas praticadas no Brasil, isto é, se elas não poderiam ser
caracterizadas como “projeção folclórica”. Seguindo a linha de
raciocínio de Beno Heumann, é possível argumentar que uma dança
popular de origem germânica praticada no Brasil, seguindo os critérios
de “autenticidade” e “tradicionalidade”, trata-se precisamente de uma
projeção do folclore de outro contexto histórico e geográfico para a
realidade brasileira contemporânea. Dito de outro modo, a noção de
projeção folclórica proposta por Heumann pode ser mobilizada, de
modo bastante plausível, para a definição da prática da dança folclórica
301

A noção de “projeção folclórica”, vinculada à vertente tradicionalista do
folclore gaúcho e às atividades desenvolvidas pelos Centros de Tradições
Gaúchas (CTGs), evidencia a dimensão artística e de espetáculo das
apresentações de folclore, “[...] em reconhecimento ao fato de não serem nelas
exibidos elementos folclóricos em suas versões ‘originais’, isto é,
‘espontâneas’”. (NEDEL, 2011, p.202).

324
“alemã” no Brasil. Todavia, o Sr. Heumann – um dos principais agentes
responsáveis pela constituição e promoção de um folclore “alemão” no
Brasil – irá negar tal assertiva de modo categórico, apontando que as
danças folclóricas praticadas pelos grupos folclóricos seriam
“colecionadas” visando à apresentação do folclore característico de
determinada região, enquanto a projeção folclórica consistiria na
apresentação de um “tema” fora de época. Além de tal distinção,
bastante questionável, entre a apresentação do folclore de determinada
região e um folclore projetado fora de época, Heumann irá distinguir
ainda um terceiro tipo de atividade: a criação de coreografias que,
segundo o entrevistado, não pode ser considerada folclore302. Por outro
lado, alguns especialistas em folclore entrevistados – ainda que a noção
de “projeção folclórica”, como foi argumentado, tenha pouca
ressonância no espaço do folclore –, irão argumentar que o folclore
“alemão” praticado no Brasil se constitui, própria e afirmativamente,
como uma projeção folclórica. Nesse sentido, acabam por reconhecer
que as danças praticadas pelos grupos folclóricos não são,
essencialmente, uma “cultura popular” ou um “folclore” nativo e
espontâneo do contexto em que está sendo praticado, mas sim um
folclore importado e projetado a tal contexto histórico, social e
territorial. Admitir que o folclore “alemão” no Brasil é, na verdade, uma
projeção folclórica, tem por consequência a reafirmação da necessidade
de mediação cultural e do trabalho especializado de folcloristas para que
tais manifestações culturais existam no Brasil, e para que sejam
executadas de modo que a “autenticidade”, a “tradicionalidade” e a
“fidedignidade histórica” de tais práticas sejam garantidas.
É também na entrevista com Beno Heumann que outro tema, da
maior importância, será problematizado de modo mais sistemático e
aprofundado, a saber, o distanciamento entre a prática do folclore
“alemão” e o “povo”. Vários folcloristas que entrevistei manifestam um
desconforto em relação às consequências do seu trabalho de mediação
cultural e da atuação dos grupos folclóricos, considerando problemático
o afastamento entre a dança folclórica e o público – materializado na
fronteira do palco e acentuado pela atuação eventual de coreógrafos –, e
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A crítica de Heumann se dirige, principalmente, à criação de coreografias, à
autoimagem e à posição visada pelos coreógrafos, responsáveis pela criação de
danças. Em outro momento da entrevista, ele irá afirmar que: “Quando alguém
me fala: ‘Eu sou coreógrafo do meu grupo’. Meus pêsames. Mas por quê? Eu
nunca fui coreógrafo. Eu adaptei algumas coisas pra palco, mas eu não mudei,
tentei a coisa mais real”.
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a perda do atributo propriamente “popular” e comunitário da dança
folclórica germânica. Vejamos em que termos o Sr. Heumann irá
colocar tal questão:
Lucas (L): Mas é... Eu pergunto isso porque
normalmente quando você faz uma apresentação,
você vê que as pessoas, o público, que seria talvez
o “povo”, ele não...
Beno Heumann (H): Ele não interage.
L: Ele não entende, ele não... Não é “Volk” como
as pessoas que tão dançando. Por isso que parece
que tem essa barreira.
H: É. É. Existe o seguinte: o folclore estava
sentado lá embaixo, e foi pro palco. E esses que
estão lá embaixo nem estão mais fazendo parte do
folclore. O público não tem um elo com o
folclore. E aí entra uma das coisas mais
importantes, que ninguém valoriza. O que que tem
que acontecer? Quem faz o elo entre o espetáculo
e o público? Quem? É o apresentador. O
apresentador na verdade é quarenta por cento do
espetáculo, até mais. Ele, ele tem que levar para o
público aquilo que vai acontecer. Aí o público vai
entender. E outra coisa que tem que acontecer, tá
acontecendo, nós temos que fazer o público
participar. Porque ele é, o folclore saiu do povo e
foi elitizado diretamente, foi para o palco. E aí
que que acontece? Essa mudança não acontece,
ele não voltou mais. Ele se tornou palco, projeção,
cultura preservada. Mas sem a vivência popular. E
esse é um perigo que nós temos. Eu sou muito das
danças de integração, aquelas que todo mundo se
diverte. Isso tem que acontecer. Porque nós
estamos distantes demais, o palco fica longe.
Então... Isso não existe. Isso vai decompondo, aí
fecha o grupo e não existe mais nada. A
comunidade não tem mais nada. As crianças não
têm mais nada. Os idosos não têm mais nada.
Então tudo isso se perde, quando se perde nós
podemos dizer assim, vira algo histórico, e não
popular. Que o folclore tem que ter vida, tem que
ser constante. [...] Quando precisa da coletividade
então a coisa funciona. [...] O resto é muita
projeção. Eu sei que vão me criticar por isso, mas
eu não vou me negar de dizer isso. Já tive que
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enfrentar coreógrafos, ou estudiosos da
coreografia no Rio Grande do Sul dizendo
exatamente isso, que você, “que a gente tem que
se projetar, tem que se mostrar”. Mostrar o quê?
Aquilo que é mentira, ou aquilo que é montagem?
Montagem, eu tenho um monte de montagens aí.
Eu posso te apontar um monte de montagens [...]

Segundo Beno Heumann, com a ascensão do folclore ao palco e
com a prática da projeção e da montagem coreográfica, o folclore
“alemão” experimenta um distanciamento em relação ao “povo”,
deixando de ser uma prática “popular”, comunitária e coletiva. De modo
sumário, podemos argumentar que, na visão do Sr. Heumann, o folclore
está no palco – e não com o “povo” –, além de ter se transformado em
uma prática demasiadamente coreografada. O fenômeno da elitização da
dança folclórica possui, assim, duas expressões: por um lado, a
transposição da dança popular ao palco; por outro a atuação de
coreógrafos na criação de montagens, transformando o folclore num
trabalho autoral e, em certa medida, “artístico”. Até certo ponto,
podemos conceber os coordenadores de grupos folclóricos – que
realizam a mediação cultural no espaço do folclore e garantem a
“autenticidade” das práticas – como coreógrafos, se considerarmos que
são os coordenadores os responsáveis pela instrução passo a passo da
coreografia das danças, com base em registros históricos e em técnicas e
conhecimentos especializados. Entretanto, o desconforto dos
especialistas em folclore em relação aos “coreógrafos” se dirige
notadamente àqueles que criam coreografias, isto é, os coreógrafos
“livre-atiradores” responsáveis pela invenção de danças, com vistas à
projeção de um folclore sem correspondência com a “cultura popular”
registrada em descrições de danças, historicamente produzidas e
datadas. A crítica a esse tipo de coreógrafo provém, em parte, da
posição social que pretende ocupar e da autoimagem que constrói sobre
si – determinada pelo trabalho criativo e autoral, distinto, diferencial e
desprendido da “cultura popular”; por outro lado, pelo resultado efetivo
de seu trabalho, isto é, pela invenção de danças, procedimento que
elimina a “tradicionalidade” do folclore e enfraquece sua “legitimidade”
respaldada pelo embasamento em registros históricos.
Na visão do Sr. Heumann, se o folclore está situado no palco, ele
deve ser devolvido ao público; dito de outro modo, a fronteira entre
público e dançarinos deve ser desconstruída, de modo que o folclore seja
“repopularizado”. Como alternativas para uma “repopularização” (ou
“democratização”) do folclore, Beno Heumann irá apontar duas
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iniciativas. Em primeiro lugar, o trabalho do “apresentador”, que fará
uma mediação entre o grupo folclórico e o público, contextualizando o
sentido e a origem histórica de determinada dança, possibilitando a
compreensão e a interação do público. Essa é uma prática que ocorre
frequentemente durante apresentações de folclore; via de regra, o
coordenador do grupo irá apresentar o nome e o histórico de
determinada dança, oferecendo elementos para a compreensão por parte
do público. A segunda iniciativa proposta por Heumann representa um
esforço direcionado à restituição do folclore ao “povo” e sua retirada
efetiva do palco: as danças de integração. As danças de integração são
uma prática bastante comum em eventos folclóricos, tendo como
objetivo a integração (ou reintegração) do público ao folclore. Nos
encontros de grupos folclóricos, elas têm a função de integrar
dançarinos de diferentes grupos. Em eventos constituídos no formato de
apresentação para um público de não-folcloristas, tais danças têm a
função de promover uma integração e uma aproximação com o público
espectador e, eventualmente, recrutar novos dançarinos para os grupos
folclóricos. Durante as danças de integração, os dançarinos de
determinado grupo irão até a plateia, convidando o público a participar
da execução de determinada dança. As danças de integração são
escolhidas entre as mais simples do repertório do folclore; uma das
danças mais utilizadas para a realização de integrações é a famosa
Jägermarsch, bastante fácil em termos de execução. Note-se que a
prática da integração segue as características do “folclore comunitário”
proposto por Felix Mugwyler, isto é, um conjunto de pessoas aprende e
pratica determinada dança coletivamente, no momento, sem instrução
prévia. Todavia, deve-se ter em mente que as danças de integração
constituem-se como um momento específico, demarcado, delimitado e
bastante curto nos eventos folclóricos, usualmente ocorrendo após as
apresentações de danças no palco por parte dos grupos folclóricos,
previamente ensaiadas e “autenticadas”. Desse modo, apesar da
iniciativa cerimonial e ritualística de integração com a plateia, a
fronteira entre os grupos folclóricos – detentores de habilidades
específicas e diferencias, e representantes “legítimos” da prática do
folclore “autêntico” – e o público permanece, grosso modo, inabalada. A
proposta de Beno Heumann se dirige, precisamente, a um fortalecimento
da integração durante os eventos folclóricos; a defesa das danças de
integração tem por objetivo, assim, o rompimento das fronteiras do
palco, a superação da distinção entre folcloristas e público, e a
reconstituição do elemento “popular” do folclore alemão.
Para além do incômodo em relação à separação entre folcloristas
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e público espectador – isto é, entre dançarinos e não-dançarinos –
expresso pelos especialistas em folclore durante as entrevistas que
realizei, foi possível constatar um relativo desconforto relacionado à
própria hierarquia interna do espaço do folclore. Nas entrevistas com
membros da elite cultural folclorista, foi possível constatar um
desconforto em relação à posição diferencial e de destaque ocupada pela
figura do “coordenador” – dotado dos conhecimentos e dos saberes
especializados necessários à garantia da “autenticidade” do folclore – e,
de modo correlato, com a posição dominada e periférica ocupada pelo
restante dos dançarinos no espaço, relegados a um trabalho de mera
reprodução de códigos, normas e coreografias previamente definidos.
De modo geral, foi possível constatar um incômodo por parte dos
especialistas em folclore em relação à posição que eles próprios ocupam
no espaço, isto é, sua posição enquanto membros do grupo dirigente –
ou da “elite cultural” – do folclore “alemão” no Brasil.
À nossa discussão, é necessário ressaltar especialmente a rejeição
à ideia de “elite”, expressa de modo claro e categórico pelos integrantes
do grupo dirigente do folclore “alemão”. Tal rejeição é compreensível,
em termos, se considerarmos que a retribuição econômica não é uma das
motivações principais para o investimento no espaço do folclore – isto é,
a lucratividade econômica não estrutura o investimento no jogo do
folclore –, e se considerarmos também os sentidos atribuídos pelos
folcloristas à prática do folclore, tais como a oferta cultural destinada à
comunidade – especialmente à juventude –, a concepção do folclore
enquanto um trabalho colaborativo e comunitário, e o esforço de
fortalecimento e “preservação” da teuto-brasilidade representado pela
prática do folclore. Paradoxalmente, os especialistas em folclore
apontam de modo frequente a necessidade da formação e da atuação de
“lideranças” – um equivalente ao termo “elite”, no sentido que tenho
empregado nessa pesquisa – para o fomento e a manutenção da prática
do folclore “alemão” no Brasil. Como vimos, a Casa da Juventude –
principal instituição do espaço – tem surgimento na proposta de
formação de lideranças jovens voltadas à atuação na esfera da cultura e,
nos dias atuais, realiza a formação de coordenadores e líderes de grupos
folclóricos em seus cursos anuais de especialização em danças. Nesse
sentido, é possível afirmar que a rejeição à ideia de “elite” representa,
efetivamente, a rejeição a uma concepção específica e particular do
termo. Nessa visão, a “elite” – em um sentido genérico, abstrato e
implícito – é compreendida enquanto um conjunto de indivíduos
distantes e alheios ao “povo”, com interesses escusos, com um grande
volume de capital econômico, e que têm por objetivo último a
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dominação e o controle da sociedade. Ao apresentar aos entrevistados
um dos temas a ser pesquisado nessa investigação, a “elite cultural do
folclore”, foi possível perceber nitidamente a estranheza dos meus
interlocutores em relação a tal noção, que se mostrou indesejada e em
relação à qual os entrevistados buscaram distanciamento. Em suma, há
uma rejeição à ideia de “elite” no espaço do folclore, seja porque a elite
é compreendida enquanto um pequeno e restrito grupo de poderosos
malfeitores, seja porque se compreende que a noção comporta uma
dimensão de presunção, arrogância e distinção que se pretende evitar. O
fato constatado nessa pesquisa, todavia, é a existência de um conjunto
de agentes que ocupam posições de direção no espaço do folclore, isto é,
uma elite cultural responsável por um trabalho de mediação cultural sem
o qual o folclore “alemão” no Brasil não existiria. “Elite cultural
folclorista”, assim, é um termo que compreende um conjunto de agentes
dotados de conhecimentos e competências especializados, que atua na
liderança, estruturação e organização do espaço do folclore, isto é, um
conjunto de mediadores responsável pela definição dos critérios de
“autenticidade” e “legitimidade” do folclore e que tem um papel
indispensável para o fomento e a própria existência da prática de um
folclore alemão “tradicional” e historicamente embasado no Brasil.
2. Como uma prática relacionada ao folclore pode ser considerada uma
prática de elite? Como uma expressão ligada à “cultura popular” pode
depender de uma elite que imprime os códigos de sua legitimidade?
Como uma prática cuja base de “autenticidade” está pautada na
“antiguidade” e na experiência “popular”, pode depender da imposição e
certificação de um conjunto de códigos por parte de uma elite cultural,
para que exista e seja considerada “autêntica”? De que forma uma
prática, originalmente “popular”, passa a depender de mecanismos de
legitimação e definição essencialmente “eruditos”? De que modo sua
execução passa a depender dos critérios de um conjunto restrito de
especialistas? Como esta elite define os códigos para a prática do
folclore, exercendo o poder simbólico que garante os atributos de
“autenticidade” desta manifestação cultural? Como ocorre o
distanciamento e a ruptura entre o “povo” e o folclore? Para
sintetizarmos o problema sociológico possivelmente de maior relevância
a esta pesquisa em uma simples pergunta: como pode o folclore
“alemão” depender do trabalho de mediação de uma elite cultural?
Para respondermos tais questões, será necessário a esta
investigação problematizar o lugar do folclore entre a arte, a cultura
erudita e a cultura popular, isto é, entre as esferas de produção cultural
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“legítimas” e legitimadas e a cultura popular – em tese, uma expressão e
emanação do “povo”, não mediada e desprovida de quaisquer
mecanismos de legitimação. Portanto, o objetivo dessa seção é
problematizar o lócus do folclore nas intersecções entre as esferas da
arte, da cultura erudita e da cultura popular, tendo em mente que
estamos defronte a um fenômeno – a saber, o folclore “alemão”
praticado no Brasil – que, a despeito de estar integrado ao domínio da
“cultura do povo”, se constitui e se estrutura por meio de um processo
de legitimação e consagração característico das esferas de produção
erudita.
Analisemos, em um primeiro momento, o problema da “arte”.
Para tanto, mostra-se profícuo considerarmos em maiores detalhes a
obra clássica de Nikolaus Pevsner, Academias de Arte (PEVSNER,
2005). Tal obra parte da constatação – incômoda à perspectiva marxista
do autor – de um distanciamento entre o artista e o seu público, isto é,
entre a arte e o povo. Central a este processo de distanciamento é o
surgimento das academias de arte. A proposta de Pevsner (2005) se
volta à defesa de uma reaproximação da arte com o povo. Na minuciosa
análise histórica do autor, vemos como um conjunto de reuniões
informais entre artistas acaba desembocando – após um longo e
complexo processo histórico – na formalização e institucionalização de
espaços para o ensino da arte. Tal processo está ligado à busca de
emancipação do artista em relação às corporações de ofício; a
institucionalização da academia implica precisamente a superação da
guilda medieval303. Assim, a academia se torna o espaço
institucionalizado par excellence do ensino da arte e, notadamente, um
espaço restrito.
A institucionalização da arte implica a produção de mecanismos
de legitimação de uma posição social para o artista, em contraposição à
corporação de ofício. Correlatas a esta tensão entre a guilda e a
academia estão duas definições e concepções distintas sobre o “artista”:
uma pautada pelo trabalho manual – o do artesão, própria da corporação
de ofício – e outra pelo trabalho intelectual, do espírito – própria da
academia. Como demonstra Pevsner (2005), esta última é a concepção
303

Pode ser encontrada na obra de Warnke (2001) uma discussão aprofundada
acerca da tensão entre os artistas e as corporações, enfocando o caso e a posição
do artista nas cortes. Elementos sobre a tensão entre a academia e a corporação
de ofício, e o papel da academia para a definição de uma posição social para o
artista podem ser obtidos em Haskell (1997), trabalho acerca do fenômeno do
mecenato na Roma do século XVI.
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moderna do artista, fruto do processo de distanciamento da guilda e de
institucionalização da arte. O artista se distancia do povo pela
construção da ideia de “gênio” e de notabilidade. Tal concepção sobre o
artista, influenciada por mestres como Da Vinci e Michelangelo,
estabelece uma nova relação do artista com o público, na qual importaria
principalmente a expressão do estilo do artista, a despeito das
expectativas de seu público. Detendo os mecanismos de legitimação da
arte, produzidos no espaço restrito das academias de arte, os principais
artistas operam uma legitimação de si mesmos, de sua autoimagem e de
sua posição social.
Tais reflexões são pertinentes na medida em que a produção
cultural do folclore “alemão” no Brasil também reproduz os códigos
produzidos por um conjunto de instituições e especialistas. Tal como as
práticas artísticas, o folclore é submetido a um processo de
institucionalização que o separa do público e do “povo”, por meio da
definição de parâmetros para a prática do folclore “autêntico”, e de uma
posição para os especialistas em folclore. Neste sentido, o folclore
assume algumas feições “artísticas”, como a relativa despreocupação
com o público, a separação entre folcloristas e público espectador, e a
assunção do formato da “apresentação” em palcos, como mencionam
alguns dos especialistas em folclore com quem conversei. Em certa
medida, o folclore “alemão” praticado no Brasil, institucionalizado e
especializado, pode ser definido como uma prática “autopoietica”:
produzido por folcloristas para folcloristas, no âmbito do espaço restrito
e fechado do folclore.
Ainda que seja possível apontarmos similitudes entre o folclore
“alemão” e as concepções em torno da arte – e a autoimagem fabricada
e associada ao trabalho do artista –, a problematização mais relevante a
ser realizada nesse trabalho tange à ideia de “cultura popular” e, de
modo correlato, à noção de “cultura erudita” – termos correlacionados e
imbricados. Para que compreendamos o lugar do folclore “alemão”
praticado no Brasil entre, de um lado, a arte e a cultura erudita, e de
outro, a cultura popular, é imprescindível, em princípio, a
problematização de algumas pré-noções e juízos de valor associados à
ideia de “cultura popular”.
Em primeiro lugar, deve-se rejeitar uma concepção “folclórica” e
“idílica” da cultura popular. De um ponto de vista sociológico, não se
pode aceitar uma visão idealizada e romantizada do povo e da cultura
popular, como se vê, por exemplo, na célebre análise de Bakhtin (2002)
sobre François Rabelais. Subjaz à análise de Bakhtin uma concepção de
cultura popular como uma cultura universal, mais autêntica e mais
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verdadeira; como o reino da liberdade e da virtude, como uma
propriedade inalienável do povo. A partir da análise da obra de Rabelais,
Bakhtin ficcionaliza uma cultura popular intocada pelos governantes ou
pela cultura oficial, em que o carnaval, o riso e a comicidade
representariam um tensionamento intrínseco à cultura oficial e
dominante. As marcas do folclore, da tradição e da cultura popular, na
visão de Bakhtin, seriam a unidade, a essência e a pureza.
Se na leitura romantizada da cultura popular o “povo” é
concebido como o reino da virtude, da “autenticidade” e da “verdade”,
podemos constatar de modo análogo um consenso implícito e uma
rejeição declarada à ideia de “elite”, domínio da mácula, da infâmia e da
vileza. A proposta de análise esboçada a seguir tem por objetivo
desencantar a ideia de “povo” e, de modo correlato, analisar a noção de
“elite” desvencilhando-a das pré-noções imputadas pelo senso comum.
Assim, na argumentação que segue, procura-se analisar ambas as noções
de um ponto de vista objetivado e desprovido de juízos de valor. Desde
tal ponto de vista sociológico, os referentes das noções de “povo” e
“elite” devem ser considerados enquanto um conjunto de posições no
espaço social, estruturadas segundo um volume e estrutura determinados
de capitais; segmentos populares ou das elites não podem,
sociologicamente, serem considerados enquanto um conjunto de agentes
individuais detentores de virtudes ou vícios imanentes. No que tange
especificamente ao domínio da produção cultural, como veremos, será
possível constatar a fluidez, a interação e as intersecções entre os
domínios do “povo” e das “elites” – isto é, entre os domínios da cultura
popular e da cultura erudita –, que mostrar-se-ão características
constitutivas e definidoras dos produtos simbólicos de matriz “popular”.
Em seu artigo “Vous avez dit ‘populaire’?” (BOURDIEU,
1996c), Pierre Bourdieu problematiza a noção de “popular”, apontando
o misticismo envolto no termo, um “epíteto mágico” e uma noção com
“virtudes mistificadoras” – nos termos do próprio autor. Segundo
Bourdieu, a noção de “popular” estaria supostamente protegida da
crítica sociológica, na medida em que qualquer problematização da
noção é considerada – pelos autoproclamados defensores das “causas
populares”, que investem nessa causa seus próprios interesses e prénoções – uma agressão simbólica ao seu referente, isto é, uma agressão
ao próprio “povo”. Nas palavras do autor:
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As locuções que comportam o epíteto mágico de
“popular” estão protegidas contra a análise pelo
fato de que toda crítica de uma noção que diz
respeito de perto ou de longe ao “povo” corre o
risco de ser imediatamente identificada como uma
agressão simbólica à realidade designada – logo,
imediatamente fustigada por todos aqueles que se
sentem no dever de tomar o partido e defender a
causa do “povo”, assegurando, assim, os lucros
que também podem ser obtidos, sobretudo nas
conjunturas favoráveis, com a defesa de “boas
causas”. (BOURDIEU, 1996c, p.16).

Bourdieu (1996c) está interessado especialmente no fenômeno
da “linguagem popular”, termo que – tal como as locuções aparentadas
(“cultura popular”, “arte popular”, etc.) – pode ser definido apenas
relacionalmente, isto é, como aquilo que está excluído da língua
“legítima”. Como argumenta o autor, uma exaltação da “linguagem
popular” – e podemos estender o argumento à “cultura popular” – é uma
expressão característica do populismo. Bourdieu irá propor, em sua
análise, alguns elementos para uma sociolinguística da “linguagem
popular”. Nessa proposta, o autor identifica alguns fatores determinantes
do habitus que influenciam a linguagem: sexo, geração, posição social,
origem social e origem étnica. A análise do autor, além de demonstrar as
fragilidades das concepções “populistas” da cultura popular, tem por
objetivo considerar os determinantes sociais de origem e trajetória e o
volume de capitais disponíveis aos agentes para a compreensão das
manifestações associadas à “linguagem popular”. Bourdieu irá criticar
ainda as análises que ignoram o intercruzamento entre linguagens,
propondo uma análise dos mercados linguísticos, isto é, dos contextos
de fala e de uso da língua.
Com base na argumentação de Bourdieu (1996c), podemos
afirmar que o “popular” se define relacionalmente como o conjunto de
expressões, produtos e bens simbólicos distintos e excluídos do domínio
do “erudito”, do “oficial”, do “culto” e do “legítimo” – isto é, o popular
se define em relação a tudo aquilo a que se opõe. Seguindo Bourdieu, do
mesmo modo que noções como “classes populares” e “povo” podem ter
seus referentes ampliados e estendidos, a “cultura popular” pode ter sua
extensão manipulada segundo interesses e preconceitos específicos dos
agentes que mobilizam o termo. Assim, as noções pertencentes à família
do “popular”, termos extremamente amplos e vagos, com referentes
variáveis e capazes de abrigar a tudo e a todos dependendo do contexto
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e do seu uso social, podem prestar múltiplos serviços, até mesmo no
discurso erudito. O “popular”, quando apropriado ao domínio da
produção erudita, depende de uma definição quase implícita, muito
raramente questionada ou problematizada. Nesse domínio, o emprego
do termo “popular” – assumido em uma perspectiva “folclórica” –
inclina-se à definição e à delimitação dos representantes – nos planos
individual e, principalmente, coletivo – mais “puros” e “autênticos” do
povo. Ainda de acordo com Bourdieu, o termo “popular” é resultado da
aplicação de taxonomias dualistas – da ordem da razão mítica, do
conhecimento corriqueiro do mundo social – que estruturam o as
práticas sociais (“elite” e “povo”, “alto” e “baixo”, “distinto” e “vulgar”,
“erudito” e “popular”, “cultura” e “natureza”, etc.), o que impossibilita
uma análise das interações, intersecções, circulações e apropriações
entre o “popular” e o “erudito”, entre o “povo” e a “elite”.
Os estudos mais recentes, sérios e sofisticados acerca do
fenômeno da cultura popular (BURKE, 2010; CHARTIER, 2004;
BOURDIEU, 1996c) têm constatado, de modo inequívoco, que a cultura
do povo não pode ser considerada uma entidade isolada da realidade
social circundante e que, a despeito dos discursos folclóricos e das
concepções veiculadas pelos autoproclamados “defensores do povo”, a
cultura popular não pode ser definida como um repositório de bens
culturais com fronteiras nitidamente discerníveis e impermeáveis,
intocada pelas elites ou por processos de legitimação e consagração
característicos do domínio erudito. Dito de outro modo, são numerosos
os exemplos de elementos da cultura popular submetidos a um
enquadramento e a um trabalho cultural de legitimação e “escrita” por
parte de agentes de origem social não popular.
Como argumenta Burke (2010), em sua análise da cultura popular
na Idade Moderna, em face ao eminente processo de desaparecimento da
cultura popular – em virtude de processos como a industrialização, a
urbanização e a centralização do Estado –, ela foi “descoberta” e
“inventada” por um conjunto de membros da elite, em fins do século
XVIII, que começaram a recolher elementos do folclore por meio da
oralidade e da observação, descrevendo-os. A estes folcloristas – dentre
os quais se pode mencionar o conhecido caso dos irmãos Grimm –
pairava uma concepção também folclórica da cultura popular: ela seria a
“poesia da natureza”, uma expressão autêntica do povo, não deturpada
pelas formas de produção eruditas das elites. Com base no trabalho de
Burke, constatamos que a cultura popular – e notadamente, as fontes e
os registros históricos sobre a cultura popular – são produto do trabalho
e do interesse das elites, a quem o povo era um ente desconhecido,
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exótico e intrigante. A consequência lógica de tal constatação é que, de
um ponto de vista teórico-metodológico, é extremamente problemático
ignorarmos a variável “elite” para a análise de manifestações da cultura
popular.
Nesse sentido, além de rejeitarmos uma definição folclórica e
idealista da cultura popular, devemos problematizar as fronteiras
classicamente estipuladas e projetadas ao “popular” e ao “erudito”. Para
tanto, as análises de Roger Chartier oferecem subsídios extremamente
proveitosos. No clássico Leituras e leitores na França do Antigo
Regime, Chartier (2004) se insurge contra a noção disseminada e
dominante de cultura popular, isto é, aquela que define o “popular” por
meio de uma distinção e oposição radical em relação à cultura oficial
dos dominantes. Como argumenta o autor, a divisão peremptória entre o
“erudito” e o “popular” é uma expressão do senso comum recorrente em
um grande número de estudos; o popular, nesse caso, é definido de
modo simplório em termos de uma distinção categórica em relação ao
que ele não é – no caso analisado por Chartier, a literatura erudita e o
catolicismo dos clérigos.
O ponto fulcral proposto por Chartier (2004, p.8) é que há “[...]
circulações fluidas, práticas compartilhadas, diferenças indistintas” entre
a cultura popular e a cultura erudita. Nas palavras do autor: “São
numerosos os exemplos de usos ‘populares’ de objetos, de idéias, de
códigos não considerados como tais, e numerosos também os materiais e
as formas de uma cultura coletiva das quais as elites só se separam
lentamente”. (CHARTIER, 2004, p.8). O foco da obra de Chartier
(2004) é a questão da leitura, sua circulação e apropriação na França do
Ancien Régime. Nesse contexto, o autor analisa, por exemplo, como
materiais de origem popular são mobilizados em rituais e textos
eclesiásticos; ou, por outro lado, como a “Biblioteca Azul”, composta
por textos produzidos nos marcos da erudição, tem seu principal público
nos setores populares.
Assim, a proposta de Chartier (2004) – que procura
conscientemente evitar o emprego do termo “cultura popular” – é
superar uma visão unitária e global das manifestações populares, com o
objetivo de deslindar os cruzamentos e as tensões entre as formas
culturais. Ao invés de estabelecer um recorte válido, a priori, entre o
“popular” e o “erudito”, Chartier dá preferência “ao inventário dos
materiais comuns de toda uma sociedade” e à “diversidade das práticas
que os utilizam”. Nesse contexto, adquire centralidade a noção de
“apropriação”, que tem por finalidade identificar os usos diferenciados
e as múltiplas apropriações de determinada manifestação cultural.
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De acordo com Chartier (2004), devemos superar uma
interpretação que concebe o “popular” e o “erudito” – ou oposições
relacionadas, como “popular” e “oficial”, “rural” e “urbano”, “laico” e
“religioso” – enquanto formas antagônicas, enfocando os materiais
comuns da sociedade e as formas múltiplas e diferenciais por meio das
quais são apropriados. Dito de outro modo, seguindo Chartier, é pouco
profícuo o estabelecimento de fronteiras engessadas, estanques e
impermeáveis entre o “popular” e o “erudito”; mais interessante, de um
ponto de vista sociológico e historiográfico, é analisar como uma
determinada prática cultural é apropriada diferencialmente pelos agentes
sociais durante o curso da história. Em suma, para Roger Chartier, tratase de apreciar o popular e o erudito em seus intercruzamentos, não
apenas naquilo que lhes é próprio e supostamente exclusivo.
Partindo da assunção de impossibilidade – ou improdutividade
teórico-metodológica – em estabelecer fronteiras fixas ou rígidas entre
os domínios da cultura popular e da cultura erudita, a principal
consequência para o objeto em análise é que a atuação de uma elite
cultural na promoção e na legitimação do folclore “alemão” no Brasil,
de origem popular e historicamente referenciado e situado, não é uma
contradição em termos lógicos, sociais ou históricos. Tal como foi
constatado no objeto analisado por Peter Burke (2010), verifica-se no
espaço do folclore que são os membros de uma elite cultural que,
utilizando e se apropriando de referências embasadas em práticas
populares – os registros históricos de trajes e danças populares –,
preservam, definem e promovem essa manifestação cultural. Assim,
com base nas discussões esboçadas no conjunto dessa obra, podemos
concluir que o folclore “alemão” praticado no Brasil é um caso taxativo
da permeabilidade das fronteiras entre o erudito e o popular, e de uma
apropriação diferencial de um produto cultural, fenômeno característico
e constante no universo da produção simbólica.
Nesse sentido, no que tange ao folclore “alemão” praticado no
Brasil, a presente pesquisa evitou conscientemente definir ou delimitar
os elementos ou características constitutivas, próprias ou pertinentes aos
domínios do “popular” e do “erudito”, do povo ou da elite. A presente
pesquisa, que propôs uma análise da prática do folclore “alemão” no
Brasil, representa um esforço de compreensão dos usos distintos e
diferenciais de tal folclore no contexto brasileiro, isto é, das suas
apropriações durante o curso da experiência sócio-histórica, dentre as
quais se destaca os usos de materiais de origem popular e histórica por
parte de um conjunto de agentes sociais, constituídos enquanto uma elite
cultural. Desse modo, tal pesquisa acerca do fenômeno do folclore
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“alemão” acabou por se constituir em uma investigação acerca das
práticas de definição e legitimação levadas a cabo por uma elite cultural
que, contemporaneamente, se apropria da “cultura popular” e executa
um trabalho de mediação cultural com base em referências ao povo e à
cultura germânica, historicamente referenciadas e delimitadas. De modo
semelhante ao que foi constatado por Burke (2010), que encontrou nos
materiais produzidos por elites a chave de entrada – em termos de fontes
de pesquisa – para o estudo de “uma presa esquiva”, isto é, a cultura
popular europeia em desaparecimento, no que tange ao folclore
“alemão” no Brasil, o trabalho cultural de uma elite é condição sine qua
non para a análise sociológica – e para a própria existência social – da
prática da cultura popular germânica no contexto brasileiro.
Não obstante, tal concepção que evidencia a fluidez e a
permeabilidade entre a cultura popular e a cultura erudita está muito
distante das concepções “nativas” dos especialistas em folclore. Como
vimos, verifica-se por parte desses agentes um certo incômodo com o
distanciamento da dança folclórica alemã em relação ao “povo”304.
Neste sentido, são emblemáticos os esforços de “repopularização” do
folclore, isto é, a defesa de que o folclore alemão “saia dos palcos” e
passe a integrar o público. Desta forma, podemos constatar que o papel
desempenhado pela elite folclorista na legitimação e definição do
folclore “alemão” não está desvencilhado de certo desconforto em
função do consequente e alegado distanciamento em relação aos
segmentos populares. À suposição dos especialistas em folclore no
tocante à indissociabilidade entre o folclore e o povo, subjaz uma
concepção específica da cultura popular e do papel desta elite cultural,
que expressa uma concepção “folclórica” e “idealista” das
manifestações populares, e que vê com tensão a apropriação do folclore
por uma elite cultural. Tal concepção, compreensível e “legítima”
304

Uma das características mais interessantes e extraordinárias da prática de
pesquisa é a reformulação de visões e pré-noções estabelecidas pelo
pesquisador. De modo semelhante ao que foi verificado no que tange à noção de
folclore alemão, à precisão dos registros que sustentam o folclore e à narrativa
dominante do espaço do folclore – que funda e legitima tal prática enquanto
uma herança dos antepassados imigrantes, não na importação contemporânea de
fontes para a prática do folclore diretamente da Europa –, o distanciamento em
relação ao povo e a transposição do folclore para o palco também são alvo de
problematizações e relativizações internas e nativas por parte dos folcloristas.
No momento inicial da pesquisa, antes do início do campo, o presente
pesquisador desconhecia e supunha inexistir quaisquer preocupações com a
questão do público ou da integração do folclore.
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enquanto um ponto de vista nativo e uma expressão de uma posição dos
agentes sociais, não pode ser assumida de um ponto de vista
sociológico, na medida em que o intercruzamento entre a cultura
popular e a cultura das elites é um fenômeno corriqueiro e constitutivo
da produção no universo simbólico, e na medida em que a cultura
popular não é uma entidade isolada do mundo social e encerrada em si
mesma, oclusa a interações, apropriações e usos sociais diferencias.
Em suma, o que se constata na pesquisa é que o espaço de
práticas do folclore “alemão” no Brasil mostrou-se um objeto
excepcional para a análise da apropriação diferencial de produtos
simbólicos entre as esferas da “elite” e do “povo”. O que se tem é uma
elite que legitima uma prática com base e referência ao povo – e, nesse
processo, simultaneamente executa sua própria autolegitimação. No
nível do discurso, o folclore “alemão” se funda na herança dos
imigrantes e antepassados alemães que vieram ao Brasil; na prática, tal
folclore encontra sua legitimidade e embasamento em fontes históricas
produzidas por elites no contexto europeu e importadas
contemporaneamente para o Brasil. O folclore “alemão”, assim,
constitui-se enquanto um conjunto de práticas – a performance de
danças e o uso de indumentárias – de matriz popular, sustentadas por
fontes históricas que circulam entre especialistas europeus e também
brasileiros, responsáveis pela promoção, definição e legitimação do
folclore. Sem tais agentes externos aos segmentos populares tal prática –
de matriz popular – dificilmente subsistira; no contexto europeu, na
ausência de registros históricos produzidos por elites, dificilmente o
folclore perduraria nos dias atuais; na realidade brasileira, sem os
especialistas que mediam, importam e decodificam as fontes necessárias
à prática do folclore, ela certamente não existiria. Portanto, para que se
registre, sem o trabalho especializado dos mediadores, da elite cultural
folclorista, não constataríamos a existência da prática do folclore
“alemão” no Brasil.
O espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil é um lócus
privilegiado para a análise do fenômeno da apropriação diferencial, não
apenas porque a execução de tal prática de matriz popular depende da
mediação de especialistas – uma elite cultural –, que media a relação
entre o conjunto mais amplo de folcloristas e os registros históricos de
práticas populares produzidos por elites intelectuais, mas pelo fato desse
folclore alemão ser apropriado no contexto brasileiro, implicando uma
dinâmica de apropriação diferencial não apenas em termos de hierarquia
e estratificação social no contexto interno de sociedades nacionais, mas
também de apropriação diferencial de bens simbólicos entre países.
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Com o trabalho cultural dos especialistas em folclore, atesta-se
indubitavelmente o caráter permeável e a circulação de objetos entre os
domínios da “elite” e do “povo”, do “erudito” e do “popular”, do
“legítimo” e do “não legitimado”. Como foi argumentado, o trabalho
“elitista” do qual depende o folclore “alemão” é encarado com um
relativo incômodo pelos especialistas em folclore, na medida em que a
legitimação de uma prática cultural implicaria, por consequência, no seu
afastamento do povo. À nossa discussão, que prescinde e recusa a
tentativa de enquadramento estrito de uma prática no domínio da “elite”
ou do “povo”, o trabalho especializado de mediação cultural da elite
folclorista implica, por consequência, na constatação do fenômeno de
apropriação diferencial do folclore “alemão” no Brasil, e sua circulação
e intercruzamento entre os domínios da cultura popular e da cultura
erudita. Ao considerar os usos e as apropriações diferenciais de tal
prática cultural, essa pesquisa constatou o trabalho de uma elite cultural
que legitima o folclore “alemão” no Brasil, associando ao grupo étnico
teuto-brasileiro um conjunto de práticas que dependem do registro
histórico da cultura popular produzido por elites intelectuais europeias, e
da sua decodificação e legitimação através de um trabalho cultural
especializado, levado a cabo pela elite cultural folclorista brasileira.
O folclore “alemão” representa, em última instância, um
tensionamento intrínseco e inerente à noção clássica e disseminada de
“popular”. Se o “popular” constitui-se por tudo aquilo que não é
legitimado e que pertence estrita e exclusivamente ao “povo”, o caso do
folclore “alemão” atesta e comprova indubitavelmente a existência de
uma prática que, para ser “autêntica” e expressar verdadeiramente a
realidade “popular” e “histórica” da cultura do povo, depende
precisamente de um trabalho de autenticação e legitimação. Por
consequência, chegamos à conclusão de que as práticas da “cultura
popular” só podem ser compreendidas em suas relações, intersecções,
usos e apropriações em determinado cosmos social, não enquanto uma
categoria essencialista, fixa, imóvel e encerrada em si mesma.
3. Antes de apresentar algumas considerações finais à obra, permitamme uma breve digressão. A noção de apropriação diferencial
empregada nessa pesquisa não deve em absoluto ser confundida com a
estulta noção de apropriação cultural, que adquiriu notória projeção e
alcance no debate público brasileiro recente. Propagada e notabilizada
por meio de notícias, acusações, difamações e polêmicas veiculadas nas
redes sociais, a “apropriação cultural” adentrou de contrabando nos
debates acadêmicos recentes acerca do fenômeno da cultura. Ao invés
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de ter sido submetida a um processo de distanciamento, problematização
e crítica acadêmica, a apropriação cultural adquiriu adeptos e defensores
ferrenhos no campo das ciências humanas, transformando-se até mesmo
em temática de discussões especializadas. Em minha visão, chega a ser
extraordinário – e sintomático do nível do debate intelectual e do
momento histórico que vivenciamos – que uma noção tão limitada e
problemática como a “apropriação cultural” seja levada em consideração
– enquanto categoria de análise – em um debate sério acerca da cultura.
A defesa da noção de apropriação cultural – e a acusação de indivíduos
ou de grupos que a praticam – é uma daquelas “boas causas” das quais
falava Pierre Bourdieu, que garante dividendos, lucros simbólicos e
retribuição psicológica a seus defensores.
A apropriação cultural é usualmente concebida de dois modos. A
primeira concepção dirige uma crítica à utilização de produtos culturais
com conotações identitárias ou étnicas, provenientes de determinado
grupo social considerado “minoritário”, por parte de indivíduos que não
pertenceriam – em termos culturais, identitários ou étnicos – a tal
agrupamento. Ao utilizar determinado bem simbólico, o apropriador
estaria – orientado segundo uma lógica “mercadológica” e “capitalista”,
com vistas à exploração econômica da cultura – “cometendo” a infame
apropriação cultural de tais objetos simbólicos. Uma segunda leitura da
apropriação cultural, supostamente crítica à primeira concepção – mas,
efetivamente, complementar e contígua –, evita enquadrar a apropriação
cultural meramente como a utilização de determinado bem simbólico
por parte de “elites” ou de “grupos dominantes”; nessa leitura, o cerne
da crítica se dirige à utilização de determinado objeto simbólico sempre
que estiver desprovida do reconhecimento ao grupo cultural ou étnico de
origem, ou quando implicar numa suposta tentativa de apagamento do
grupo que teria originalmente produzido determinado bem simbólico –
que, em última instância, se constituiria como o único e legítimo
utilizador do produto simbólico em questão. O caso do uso de tranças –
de origem africana – por artistas ou modelos etnicamente “brancos” é
um caso emblemático e bastante conhecido do que se compreende por
“apropriação cultural”.
As múltiplas concepções e formulações que gravitam em torno da
noção de “apropriação cultural” mostram-se igualmente problemáticas.
Enquanto uma categoria de análise, em termos teóricos, a “apropriação
cultural” possui incontáveis problemas e limitações. A seguir, destacarei
diretamente três dos principais problemas implicados em tal noção. Em
primeiro lugar, a noção de apropriação cultural concebe os bens
simbólicos como entidades estáticas, imóveis, imutáveis e
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intrinsecamente vinculadas ao grupo social que os teria originalmente
produzido. Assim, a apropriação cultural depende de uma concepção de
“identidade” substancialista, fixa e imutável, em relação à qual um
conjunto de objetos culturais estaria perpetuamente atrelado, e da qual
são inevitavelmente indissociáveis. Ademais, a noção de apropriação
cultural impossibilita uma reflexão acerca da circulação e das múltiplas
apropriações dos objetos culturais, além de ignorar a existência de uma
biografia e de uma trajetória social próprias dos objetos305. Em segundo
lugar, a apropriação cultural depende de uma definição de fronteira de
grupo, normalmente étnica. Para tanto, é necessário que determinado
indivíduo – um defensor da boa causa da denúncia de apropriação
cultural – defina quem pertence a determinado agrupamento, podendo
utilizar legitimamente determinados bens culturais, e quem estaria
excluído de tal grupo, e que poderia fazer uso dos bens simbólicos
apenas de modo ilegítimo – e praticando, assim, a apropriação
cultural306. Em terceiro e último lugar, a noção de apropriação cultural
imprime um perigoso discurso de criminalização à cultura, tendo em
vista que, via de regra, determinado indivíduo é “acusado” de cometer
uma apropriação cultural – constatam-se frequentemente manchetes de
notícias que apontam que uma determinada pessoa pública ou artista
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Para uma perspectiva que considera a trajetória e a história de vida dos
objetos, ver Appadurai (2008). O autor desenvolve uma análise contrária à
perspectiva que encara os objetos como entidades inertes, “mudas”, desprovidas
de existência social; de acordo com o autor, o sentido e o valor de determinado
objeto não podem ser definidos apenas pela mediação de agentes humanos em
determinado momento da experiência histórica, na medida em que os objetos
têm trajetórias e uma vida social própria.
306
A mesma lógica subjacente à noção de “apropriação cultural” se expressa em
outros termos do vocabulário político pós-moderno, como na noção de “lugar de
fala”. Apesar de possuir o mérito de evidenciar que todo discurso está atrelado à
posição social e ao ponto de vista do sujeito de enunciação, a noção de “lugar de
fala” tem sido empregada para cercear a própria possibilidade de expressão
acerca de determinados fenômenos por parte de sujeitos que não estão
identitária ou etnicamente a eles vinculados, haja vista que tais sujeitos estariam
desprovidos de um “lugar de fala” legítimo. A noção de “lugar de fala”, assim, é
mais uma das categorias beligerantes que adquiriram projeção no contexto
político – e também de pesquisa – das ciências humanas, e que representam um
retrocesso ao trabalho de compreensão dos fenômenos sociais. Tal noção é
especialmente problemática, na medida em que é utilizada para cercear uma das
liberdades básicas das sociedades democráticas – a liberdade de expressão – e,
por consequência, a própria possibilidade de conflito e divergência ampla no
debate público.
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“cometeu” um ato de apropriação cultural307. Nessa lógica de
criminalização da cultura e das práticas culturais, os defensores da “boa
causa” tornam-se acusadores e procuradores, indivíduos são acusados e
julgados culpados, com um julgamento que normalmente toma espaço
nas redes sociais, nos moldes de júri popular e linchamento virtual.
Em minha visão, para uma análise séria, sofisticada e sociológica
acerca do fenômeno da cultura – e da circulação e da apropriação dos
bens simbólicos –, a noção de apropriação cultural deve ser prontamente
abandonada. Enquanto a ideia de apropriação cultural concebe os bens
culturais como se fossem fixos, imóveis e eternamente atrelados ao
grupo cultural que os produziu, a noção de apropriação diferencial –
utilizada há algumas décadas por pesquisadores que estudam a “cultura
popular” com seriedade – parte da concepção de que os produtos
simbólicos circulam, são apropriados de modos distintos e diferenciais
por vários agentes sociais e agrupamentos (“povo” e “elite”,
“dominantes” e “dominados”, “ricos” e “pobres”, “citadinos” e
“camponeses”, “brancos” e “negros”, etc.). Desse modo, ao contrário da
noção de apropriação cultural, a apropriação diferencial nos permite
desenvolver uma análise sociológica competente e aprofundada,
possibilitando rastrear o complexo processo de múltiplas apropriações e
de usos diferenciais de determinado bem simbólico, sem relegar o
pesquisador a um mero denuncionismo estéril e limitado de “roubos”,
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“apropriações” e “usos ilegítimos” da cultura308.
4. Por fim, são necessárias algumas considerações finais, que visam
apresentar amarras às discussões desenvolvidas no conjunto da obra.
Tais considerações irão enfocar algumas questões chave a um estudo
sobre produção e dominação cultural, a saber, a posição estrutural de
elite ocupada pelos especialistas em folclore, o trabalho de dominação
simbólica executado pela elite cultural folclorista, as estratégias de
simbolização levadas a cabo pela elite do folclore, e o problema da
transmissão cultural no espaço do folclore. Para a análise e a
compreensão de tais fenômenos, devemos ter em mente o problema da
autonomia relativa do espaço do folclore, resultado de um processo de
autonomização desenrolado principalmente nas três últimas décadas,
bem como o nomos vigente e estruturante em tal microcosmo social.
Principiemos considerando a posição estrutural de elite no espaço
do folclore. É necessário pontuarmos, uma vez mais, que o conjunto de
especialistas em folclore pode ser caracterizado enquanto uma “elite”,
quando consideramos a estrutura e a hierarquia interna do espaço do
folclore. Dito de outro modo, a “elite folclorista” se define em termos
estruturais, não no sentido de posição de classe. Como foi argumentado,
308

O incômodo no que tange ao afastamento do folclore em relação ao povo
manifesto pelos folcloristas, e os esforços de repopularizar e retirar o folclore do
palco – concepção baseada na oposição e separação clássica entre “povo” e
“elite”, que estrutura o senso comum –, são legítimos – e até mesmo
“louváveis” – no contexto interno do espaço do folclore “alemão”. Isto é, tal
posicionamento é compreensível e legítimo de um ponto de vista nativo, ou
seja, quando é expresso e defendido pelos agentes que investem no folclore. Do
mesmo modo, as denúncias de apropriação cultural são legítimas quando
originadas de grupos sociais ou étnicos que consideram que determinado objeto
cultural que lhes pertence e que lhes é significativo foi “roubado”; ademais, os
usos da noção de apropriação cultural podem representar um lócus profícuo de
análise das dinâmicas e tensões culturais e étnicas na contemporaneidade. Tais
perspectivas, ainda que “legítimas” socialmente, não podem, entretanto, ser
assumidas em uma perspectiva acadêmica e científica – isto é, não possuem
legitimidade sociológica –, nem fundamentar uma perspectiva teóricometodológica de análise do fenômeno da cultura popular. Dito de outro modo,
não cabe ao sociólogo definir quais bens simbólicos pertencem ao “povo” ou a
determinado grupo étnico, mas sim analisar como os agentes definem e se
apropriam da cultura, partindo do pressuposto de que os bens simbólicos
circulam, têm uma trajetória própria e são apropriados diferencialmente no
espaço social durante o curso da história.
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a confusão entre tais definições é o principal fator explicativo para a
estranheza e a rejeição à própria noção de “elite cultural” no espaço do
folclore – isto é, para o fato dos especialistas em folclore não se
conceberem enquanto uma “elite” ou “grupo dominante”. O termo elite,
no sentido empregado nessa pesquisa, não denota uma posição definida
em função do volume de capital econômico disponível aos especialistas
em folclore, mas define a posição estrutural ocupada por tais agentes no
espaço do folclore: os especialistas em folclore ocupam as principais
posições em entidades legitimadoras do folclore, possuem um conjunto
de habilidades e competências culturais especializadas e diferenciais, e
realizam – por meio da tomada de posições estruturalmente definidas e
dominantes – o trabalho de mediação cultural – e, simultaneamente, de
dominação simbólica – responsável pela legitimação de um folclore
“alemão” no Brasil, garantindo sua “autenticidade” e “fidedignidade
histórica”. Em suma, a “elite do folclore” é uma condição tornada
possível estruturalmente, que possibilita a execução de um trabalho
especializado de mediação, de legitimação e de consagração. A
dominação no espaço do folclore se configura, desse modo, como uma
propriedade estrutural da elite folclorista, não como uma propriedade de
classe; tal posição estruturalmente definida irá possibilitar, em última
instância, o trabalho de legitimação cultural e de dominação simbólica
no espaço do folclore.
Como se expressa na própria estrutura de exposição da obra, a
prática do folclore “alemão” no Brasil é resultado de um conjunto de
iniciativas de rearticulação do grupo étnico alemão no Brasil a partir das
décadas de 1940 e 1950, com destaque a práticas desenvolvidas no
contexto da Igreja Luterana do Brasil. Desse modo, os vínculos com a
Igreja Luterana são caracteres estruturais e estruturantes da prática do
folclore “alemão” no Brasil. Os principais agentes envolvidos na
fundação de instituições promotoras do folclore provinham da esfera
religiosa; ademais, os principais quadros engajados no fomento e na
promoção da prática do folclore foram, no período primordial de gênese
do folclore “alemão” no Brasil, recrutados no meio luterano. Como
vimos, as estratégias de escolarização e de transmissão cultural
desenvolvidas na Associação Cultural Gramado se orientavam segundo
uma lógica similar à dos espaços de escolarização luteranos,
notadamente no que tange ao Instituto Pré-Teológico, de onde
provieram os primeiros “professores” dos cursos promovidos pela ACG.
Não obstante, nos dias atuais podemos atestar uma autonomia relativa
do espaço do folclore em relação à esfera religiosa. Apesar das marcas
do investimento luterano na transmissão cultural ainda se mostrarem
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perceptíveis no espaço e na prática do folclore, e a despeito de podermos
constatar uma significativa articulação entre grupos folclóricos e
comunidades luteranas – além do fomento de grupos folclóricos em
colégios de orientação luterana –, pode-se argumentar que o espaço do
folclore, enquanto um microcosmo relativamente autônomo, possui
atualmente uma lógica e uma estrutura plenamente secularizadas.
Ademais, os principais quadros envolvidos na gênese de instituições e
de práticas ligadas ao folclore – tais como Theo Kleine, Gerhard Kleine
e Beno Heumann –, com ligações estreitas com o contexto luterano,
acabaram por falecer ou estão “aposentados” do seu trabalho com o
folclore. As gerações mais novas de folcloristas, oriundas de diferentes
contextos religiosos e credos – com destaque inconteste ao luteranismo,
em função das ligações de origem de tal confessionalidade com o
folclore “alemão” – não possuem ligações institucionais com a Igreja
Luterana, nem escolarização ou formação sacerdotal em meios
luteranos, ocupando posições em instituições autonomizadas e
executando um trabalho cultural de caráter laico, independente e
público.
Em sentido semelhante, podemos apontar uma perda de
influência da variável família no espaço do folclore nas últimas décadas.
Apesar da família mostrar-se um elemento importante para o
recrutamento de folcloristas, bem como à ascensão e à tomada de
posição em instituições do folclore, com o processo de autonomização
do espaço do folclore verificado nas últimas décadas – com a fundação
de departamentos ou instituições especializadas consagradas à tal
prática, com a disseminação de cursos de formação e especialização em
folclore, com a profissionalização de alguns agentes na prática do
folclore e, de modo destacado, em função da transformação do folclore
em política cultural em diversos municípios de colonização alemã no
Sul do Brasil –, pode-se afirmar que a entrada e a inserção no espaço do
folclore independem atualmente de relações personificadas, pessoais ou
de parentesco, verificando-se uma tendência de “despatrimonialização”
do espaço do folclore “alemão” no Brasil. Meu argumento, no que tange
às chaves da religião e da família, é de que apesar de tais elementos
mostrarem uma notável e perceptível influência no espaço do folclore –
em função do seu papel central à própria constituição do espaço e da
prática do folclore “alemão” –, e a despeito de serem variáveis
indispensáveis à compreensão adequada da gênese, da lógica e da
estrutura do espaço do folclore, verificamos nas últimas duas ou três
décadas um processo tendencial de autonomização do espaço do
folclore, que demonstra uma tendência de distanciamento das
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experiências da religião e da família enquanto elementos constitutivos e
basilares das práticas no espaço. Em suma, o espaço do folclore,
relativamente autônomo, passa a se orientar segundo um nomos próprio,
em que está em jogo a prática de um folclore autenticamente embasado
– que depende de um trabalho especializado de decodificação de fontes
históricas e de mediação cultural –, lógica dominante, estruturada e
estruturante, capaz de refratar estratégias de legitimação e de
simbolização do folclore distintas e concorrentes.
Na qualidade de uma elite cultural, isto é, enquanto um conjunto
de agentes que ocupa uma posição estruturalmente dominante e que
executa um trabalho de mediação cultural – que define o espaço da
dominação no âmbito da cultura, isto é, que representa o lócus político
da dominação simbólica –, os especialistas em folclore desenvolvem
estratégias de simbolização para a sua prática cultural. Dito de outro
modo, enquanto uma elite dominante em um microcosmo simbólico,
para executar seu trabalho de dominação simbólica, os especialistas em
folclore desenvolvem estratégias de simbolização para as suas práticas
culturais e artísticas, estratégias que são definidas estruturalmente. No
espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil, a simbolização levada
a cabo pelos folcloristas pode ser descrita nos seguintes termos: a
execução de um folclore orientado segundo critérios de “autenticidade”
e “fidedignidade histórica” depende da reprodução tanto mais fiel
quanto possível de registros textuais e iconográficos de práticas da
cultura germânica do passado; desse modo, a prática da dança e a
utilização de indumentárias típicas, historicamente embasadas, têm por
objetivo a reprodução de práticas do passado; tais práticas têm por
finalidade última o estabelecimento de laços e vínculos entre grupos
folclóricos brasileiros e a Alemanha, através da associação entre uma
herança dos antepassados imigrantes, resgatada e cultivada, e as práticas
folclóricas germânicas “retomadas” e executadas no presente; tal esforço
de identificação e de construção de laços com a Alemanha depende de
um trabalho especializado de pesquisa diretamente em fontes produzidas
no contexto alemão e europeu, ainda que a narrativa dominante no
espaço aponte que a prática do folclore esteja embasada em um trabalho
de regaste cultural da herança dos antepassados imigrantes – a quem,
como foi exposto, as práticas folclóricas só podem ser vinculadas ex
post facto, se considerarmos que o folclore como é concebido
atualmente não é uma herança direta do processo de imigração e
colonização; tal constatação implica, inequivocamente, que a estratégia
de simbolização do folclore é um processo permeado pelo que se
compreende como “invenção das tradições”; o trabalho cultural do
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folclore produz, em última instância, uma identificação e um esforço
contemporâneo de inserção na história comum da Alemanha, do povo
alemão e da cultura germânica, estando as estratégias de simbolização
diretamente imbricadas na construção da autoimagem e dos sentidos
identitários dos descendentes de alemães folcloristas no Brasil. Dito de
outro modo, a estratégia de simbolização vigente e dominante no espaço
do folclore encara as danças e os trajes folclóricos como símbolos da
história do processo de imigração e de colonização alemã no Brasil, e
como símbolos de pertencimento cultural e étnico à germanidade,
experiência desenvolvida pelos grupos folclóricos nos marcos do que se
convencionou chamar de “teuto-brasilidade”.
Poder-se-ia supor que, em virtude de processos sociais recentes,
seria possível constatarmos a existência de estratégias de simbolização,
de legitimação e de dominação distintas e concorrentes para o folclore
“alemão” praticado no Brasil, em função do surgimento de novas
posições dominantes ou da aquisição de trunfos diferenciais por parte de
determinados agentes, que tensionariam os espaços de poder e poderiam
trazer disputas em torno da legitimação no espaço do folclore. Refirome especificamente a três processos, externos ao sistema autopoietico
do folclore, desenrolados a partir das décadas de 1980 e 1990, e da
maior importância e influência no espaço: (1) a escolarização em âmbito
acadêmico e a profissionalização de um conjunto de folcloristas no
campo das ciências humanas, (2) o investimento público e disseminado
de administrações municipais na prática do folclore “alemão”, e (3) o
advento e a projeção alcançada pelas Oktoberfesten.
Como foi exposto, nas últimas décadas um conjunto de agentes
inseridos no espaço do folclore tem obtido formação especializada no
campo das humanidades, com destaque à História e às Ciências Sociais,
o que torna lícito um questionamento acerca da possível existência de
estratégias de simbolização e de legitimação diferenciais por parte de
tais agentes. O folclorista Carlos Hoffmann, por exemplo, com
formação em ciências sociais, chegou a atuar na gestão de um museu na
cidade de Jaraguá do Sul (SC), experiência que poderia implicar na
inculcação de disposições e na geração de estratégias de simbolização e
de patrimonialização diferenciais, que poderiam interferir no
investimento de tal agente no espaço do folclore. O que se constata,
todavia, é que apesar de tais agentes serem dotados de um capital
cultural e de um conjunto de técnicas e conhecimentos oriundos do
âmbito acadêmico e característico das ciências humanas, que
implicariam per se um questionamento acerca da prática folclore, de
suas origens históricas e de sua “tradicionalidade” – por exemplo,
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questionamentos sobre as possibilidades e a pertinência da noção de
“folclore alemão” ou acerca das origens “tradicionais” da dança
folclórica enquanto legado da imigração alemã, problematizações que,
como vimos, são de fato realizadas –, isto não implica qualquer
tensionamento ou reorientação das práticas no espaço do folclore, nem o
investimento em estratégias de simbolização e de legitimação
alternativas ou concorrentes; em última instância, as práticas do folclore
“alemão”, executadas em um espaço relativamente autônomo e com um
nomos próprio e impositivo, continuam a ser executadas e reproduzidas
de modo inalterado.
No mesmo sentido, o financiamento amplo e disseminado na
fundação e no apoio a grupos folclóricos por parte de administrações
municipais, responsável pela elevação do folclore à política cultural em
um número expressivo de municípios da região Sul do Brasil, ainda que
seja orientado por uma estratégia que projeta o folclore enquanto um
símbolo da municipalidade – estratégia que não é de modo algum
antagônica à lógica do espaço do folclore, mas complementar às
estratégias dos folcloristas – e que, eventualmente, possa ter a finalidade
de produzir dividendos políticos a determinado deputado, prefeito ou
vereador em função do seu apoio à prática do folclore, não produz
impactos ou interferência na lógica das práticas do espaço do folclore.
Apesar dos grupos folclóricos receberem financiamento público para a
realização de cursos e a participação em eventos culturais, tais entidades
– sob a direção do coordenador – continuam a executar autonomamente
seu trabalho cultural, cuja estratégia de simbolização reproduz o nomos
dominante do espaço do folclore – a saber, a produção de laços com os
antepassados imigrantes e com a Alemanha.
No que tange à questão das Oktoberfesten, ainda mais complexa,
na medida em que representa uma manifestação cultural concreta e
expressiva com uma lógica distinta e potencialmente concorrente,
verificamos igualmente a inexistência de interferência ou de impactos
significativos na lógica das práticas do espaço do folclore. As
Oktoberfesten veiculam estratégias de simbolização da “cultura alemã”
– em sentido amplo – como um símbolo da municipalidade na qual a
festividade é realizada e, simultaneamente, como um ativo econômico
passível de exploração e de lucratividade econômica. Em certa medida,
podemos aventar uma convergência entre as estratégias de simbolização
vigentes nas Oktoberfesten e as estratégias dominantes no espaço do
folclore: em última instância, os produtos culturais são encarados como
símbolos da herança alemã e operam como mecanismos de aproximação
com a Alemanha e de fomento da teuto-brasilidade. A exploração
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econômica do folclore e da cultura alemã, todavia, é alvo de críticas por
parte de uma parcela significativa dos especialistas em folclore, o que
implica – como vimos – na relativa prevenção de tais agentes em relação
às festividades. Além disso, como foi dito, as Oktoberfesten e a prática
do folclore, ainda que se desenvolvam em um mesmo contexto sóciohistórico de promoção e de difusão da cultura alemã e da germanidade, e
ainda que se beneficiem mutuamente, constituem-se como processos
distintos e desenvolvidos de modo paralelo, autônomo e independente,
não havendo uma relação necessária ou de causalidade entre ambos os
fenômenos. Ainda assim, constata-se a participação ampla e
disseminada de grupos folclóricos em festividades como as
Oktoberfesten, muitas vezes com o intuito de autofinanciamento das
próprias entidades. Não obstante, o ponto essencial no que tange às
Oktoberfesten é que a participação de folcloristas nesse tipo de
festividade não tem interferência na lógica das práticas nem nas
estratégias de simbolização dominantes no espaço do folclore; isto é, o
espaço do folclore mantém-se intacto aos atrativos das apresentações no
formato de shows e espetáculos, voltadas à atração de público e ao
entretenimento de turistas, preservando o modus operandi de reprodução
dos registros folclóricos históricos, com vistas à garantia da
autenticidade e da fidedignidade histórica do folclore.
Como foi sinalizado, as práticas que não se orientam segundo os
critérios de “autenticidade” e “fidedignidade histórica” – isto é, as
práticas não “legítimas” e não legitimadas – não são consideradas,
segundo o nomos dominante do espaço do folclore, como práticas
propriamente “folclóricas”, sendo definidas por expressões como
“showclore” e “parafolclore”. Este conjunto de práticas, nas quais
inexistem estratégias de simbolização definidas – na medida em que se
baseiam em performances criadas livremente com a finalidade de
entreter o público, com vaga inspiração no repertório do folclore
germânico –, não representa uma ameaça factível ao folclore
“autêntico”, se considerarmos que a maior parte dos praticantes do
“showclore” acabou sendo cooptada e recrutada para a realização de
cursos de formação junto às entidades promotoras do folclore
“autêntico”. Ademais, o “showclore” se constitui como uma prática
pouco expressiva, se considerarmos que não foi possível encontrar
menções a um contingente significativo de grupos praticantes desse tipo
de dança no território brasileiro. Por esse caminho, pode-se aferir que as
estratégias de simbolização e de legitimação dominantes no espaço do
folclore permanecem, uma vez mais, inabaladas; nesse caso específico,
conseguem se impor e dominar práticas concorrentes e alternativas, que
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representariam uma violação à “autenticidade” do folclore.
A principal tensão constatada no espaço do folclore não diz
respeito à lógica das práticas ou às estratégias de simbolização e de
legitimação do folclore. Tal tensão se refere ao monopólio da formação
de especialistas em folclore, até então detido pela Associação Cultural
Gramado, e tensionado pela tomada de posição institucional da
Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do
Itajaí, que recentemente passou a oferecer cursos de especialização em
danças folclóricas. O tensionamento representado pela AFG de
Blumenau não se refere aos métodos de formação, ao modus operandi
dos cursos ou aos conhecimentos a serem transmitidos – isto é, a
performance de danças com base em fontes históricas –, que seguem o
mesmo formato canônico dos cursos da ACG, mas pura e simplesmente
à existência de uma oferta de formação de folcloristas fora do âmbito e
do domínio de Gramado. Trata-se, assim, de uma tensão institucional
que, como foi sinalizado, pode levar até mesmo a uma reorganização da
estrutura interna do espaço do folclore. Todavia, a lógica das práticas, as
estratégias de simbolização e de legitimação dominantes nesse espaço
social, e o nomos vigente nesse universo relativamente autônomo
mantêm-se inalterados e inabalados, sendo amplamente reconhecidos,
reproduzidos e difundidos pela elite cultural do folclore e pelos
folcloristas de modo geral.
Por fim, cabem alguns comentários sobre o problema da
transmissão cultural no espaço do folclore e, de modo correlato, sobre a
transmissão das posições estruturais de dominação no espaço. Como foi
exposto, no que tange à prática da dança folclórica, verificam-se
espaços específicos, restritos e especializados de formação de
folcloristas, a saber, os cursos de especialização em danças folclóricas,
ofertados há mais de duas décadas pela ACG de Gramado, e desde 2015,
também pela AFG de Blumenau. Em tais cursos, são transmitidas as
habilidades necessárias à decodificação dos registros históricos das
danças (Tanzbeschreibungen) e, em última instância, à garantia da
“autenticidade” do folclore. Em âmbito regional, o “novo” repertório de
danças decodificadas em um determinado curso é transmitido por meio
de “repasses”, em que os coordenadores que participaram de edições
recentes de cursos de especialização transmitem o repertório de danças
para os demais coordenadores e dançarinos. Nos âmbitos municipal e
local, as danças são transmitidas por coordenadores a um conjunto mais
amplo de dançarinos-folcloristas – desprovidos, em sua maior parte, das
competências para a decodificação de danças diretamente nas fontes –,
visando garantir a reprodução exata e fidedigna das performances, dos
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passos e das figuras da dança folclórica. Os espaços de formação –
ensaios, repasses e cursos – são simultaneamente espaços de
recrutamento de dançarinos, que poderão ascender a posições
dominantes em grupos folclóricos, associações culturais, ligas e/ou
associações regionais e entidades de abrangência estadual e/ou nacional,
trajetória que depende da incorporação e da reprodução do modus
operandi de fazer folclore e da lógica dominante vigente no espaço do
folclore por parte dos folcloristas. Desse modo, no que tange à
transmissão cultural da dança folclórica germânica, constatamos a
existência de estratégias bem-sucedidas de formação de folcloristas e de
reprodução de danças que, em última instância, garantem a realização
das estratégias de legitimação e de simbolização da elite cultural
folclorista, por meio da certificação e da transmissão de danças
“autênticas” e legitimadas no espaço de práticas relativamente autônomo
do folclore “alemão” no Brasil.
No que tange à transmissão cultural das habilidades necessárias à
confecção dos trajes folclóricos, podemos constatar igualmente a
existência de um modus operandi de elaboração desse tipo de
indumentária, com base na pesquisa e na reprodução de registros
históricos. Como foi demonstrado, tal modus operandi foi estabelecido
destacadamente por Frau Heumann. A Sra. Heumann, durante décadas,
transmitiu seus conhecimentos em cursos de especialização em danças
folclóricas e permitiu o acesso e a consulta à sua biblioteca pessoal,
formando folcloristas para a atuação na confecção de trajes folclóricos.
Com base nesse trabalho de transmissão cultural, e sob a orientação
direta de Frau Heumann, um conjunto restrito de folcloristas – em
grande maioria do sexo feminino, na medida em que a confecção de
trajes é uma posição essencialmente feminina no espaço – passou a se
dedicar à confecção de indumentárias típicas, havendo atualmente cerca
de uma dezena de empreendimentos dedicados a essa atividade. A
transmissão cultural referente à questão dos trajes é bem menos
sistemática e institucionalizada quando comparada à das danças – isto é,
inexistem cursos de especialização voltados à temática –, embora
possamos falar de um modus operandi e de estratégias de legitimação e
de simbolização dominantes, estabelecidas e impositivas vigentes no
espaço do folclore e que, portanto, dificilmente serão transgredidas
pelos agentes inseridos no espaço. A Trachtenhaus, principal empresa
de confecção de trajes no país, fundada e dirigida por Frau Heumann, é
atualmente gerenciada e administrada pelo seu filho que, possivelmente,
continuará atuando no ramo no futuro. Do mesmo modo, os demais
agentes engajados na confecção de trajes prosseguirão a realizar um
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trabalho cultural baseado em pesquisa e em critérios históricos,
atendendo as demandas dos grupos folclóricos – a maior parte dos
agentes envolvidos com a confecção de trajes integra determinado grupo
folclórico – e, possivelmente, formando novos confeccionadores309.
Todavia, a posição única, amplamente reconhecida e dominante de Frau
Heumann no espaço, ocupada em virtude do seu trabalho voltado à
instituição de um padrão de confecção e de legitimação dos trajes
folclóricos, dificilmente será ocupada por outro agente individual; o
cenário mais provável a ser verificado é a concorrência entre distintos
agentes envolvidos com a confecção de trajes por tal posição dominante.
De todo o modo, tais agentes reproduzirão práticas orientadas segundo a
lógica e as estratégias de legitimação e de simbolização estabelecidas e
dominantes no espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil, isto é,
práticas voltadas à garantia da “autenticidade” do folclore, respaldada na
correspondência com os registros folclóricos históricos.

309

Tal questão é complexa e difícil de antever, na medida em que a atividade de
confecção de trajes é uma das principais possibilidades de profissionalização no
espaço do folclore, com rendimentos econômicos potencialmente expressivos.
Ademais, as posições disponíveis para a atuação na confecção de trajes – que
depende da demanda dos grupos folclóricos – são limitadas.
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ANEXO – LISTAGEM DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS
FILIADOS À ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRAMADO / CASA
DA JUVENTUDE
Fonte: Departamento de Danças da Associação Cultural Gramado, abril
de 2017310.
Legenda:
A: “Associação” ou “Alemã(s)”; D: “Dança(s)”; D. V.: “Deutsche
Volkstanzgruppe”; F: “Folclórico” ou “Folclórica(as)”; G: “Grupo” ou
“Germânico”.
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Nome do Grupo

UF

Cidade
Domingos
Martins
Domingos
Martins

1

Ass. Cult. Recr. Campinho

ES

2

Secr. Mun. Cultura e Turismo

ES

3

G. F. Grünes Tal

ES

4

G. F. Hochlandtanz

ES

5

Ass. Cult. e Esp. da Juventude

ES

6

Pilger der Hoffnung

ES

Serra

7

G. F. Pomerano

ES

Vila Pavão

8

A. Cult. Brasil/Alemanha

MG

Juiz de Fora

9

G. F. D. A. Fest und Tanz

PR

Capanema

10

G. F. Sonnenstrahl

PR

Castro

11

Blumenstrauss Tanzgruppe

PR

Corbélia

12

G. F. G. Alte Heimat

PR

Curitiba

13

Original Einigkeit Tanzgruppe

PR

Curitiba

14

Fund. Cult. Suábio Brasileira

PR

Guarapuava

Marechal Floriano
Santa Maria de
Jetibá
Santa Maria de
Jetibá

O quadro a seguir reproduz a listagem de grupos folclóricos disponibilizada
pela diretoria do Departamento de Danças da ACG. A listagem foi reorganizada
e reclassificada segundo a Unidade Federativa (UF) de origem dos grupos
folclóricos. Agradeço a Dieter Kleine pela listagem, bem como pela autorização
para incorporá-la a essa dissertação.
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15

Ass. de Danças Folclóricas Raízes

PR

Marechal Cândido
Rondon

16

G. F. A. Rotkappen

PR

Rolândia

17

G. F. Weisser Schwan

PR

Rolândia

18

G. F. G. Bergstadt

RJ

Petrópolis

19

Blumenberg Volkstanz

RJ

Petrópolis

20

Mosel Volkstanze de Petrópolis

RJ

Petrópolis

21

Kaiserstadt Kulturkreis

RJ

Petrópolis

22

G. D. F. A. Freundschaft

RS

Agudo

23

Prefeitura Municipal de Alto Feliz

RS

Alto Feliz

24

G. D. Helmuth Kuhn

RS

Arroio do Meio

25

G. F. A. Frohsinn

RS

Arroio do Meio

26

Tanz- und Singgruppe Konrblume

RS

Arroio do Padre

27

Lustige Jugend e Regenbogen

RS

Augusto Pestana

28

Französischberg Tanzgruppe

RS

Barão

29

G. D. F. Winterschneiss

RS

Bom Princípio

30

G. F. Meine Freunde

RS

Bom Princípio

31

Dreischritt Tanzgruppe

RS

Bom Progresso

32

Fröhliche Jugend Tanzgruppe

RS

Camaquã

33

Soc. Teuto-Brasileira Santa Cecília

RS

Campina das
Missões

34

Centro Cult. Eintracht

RS

Campo Bom

35

Glockenthal Volkstanzgruppe

RS

Campo Bom

36

Ass. Cult. Germânica Alles Gut

RS

Caxias do Sul

37

G. F. Heimatland

RS

Cerro Largo

38

Centro Cult. Morgenstern

RS

Colinas

39

Centro Cult. 25 de Julho

RS

Coronel Barros

40

G. F. A. Sonnenblume

RS

Dois Irmãos

41

Baumschneis Volkstanzgruppe

RS

Dois Irmãos
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Dom Pedro de
Alcântara
Doutor Maurício
Cardoso

42

Tanz macht Freunde

RS

43

Jugendtanzgruppe

RS

44

Prefeitura Municipal

RS

Estância Velha

45

G. D. F. A. Immer Freunde

RS

Esteio

46

Com. Evangélica de Esteio

RS

Esteio

47

Blauthschneiss Volkstanzgruppe

RS

Farroupilha

48

G. D. F. A. de Feliz

RS

Feliz

49

Lustiger Volkstanzgruppe

RS

Forquetinha

50

Centro Cult. 25 de Julho

RS

Frederico
Westphalen

51

G. D. F. A. Miesbach

RS

Gramado

52

Lustige Harmonietanzgruppe

RS

Harmonia

53

G. F. Die Lustigen

RS

Ibirubá

54

G. D. F. A. Wiedergeburt

RS

Igrejinha

55

Ass. Cult. Kirchleinburg

RS

Igrejinha

56

Centro Cultural 25 de Julho

RS

Ijuí

57

Ass. Cult. de Imigrante

RS

Imigrante

58

G. F. Cultivo do Passado

RS

Lagoa dos Três
Cantos

59

Centro de Cultura Alemã

RS

Lajeado

60

G. F. Hoffnuhstall

RS

Lindolfo Collor

61

Volkstanzgr. Loreley

RS

Linha Nova

62

G. D. F. A. Voller Schwung

RS

Maratá

63

G. Al. Schön ist die Jugend

RS

Marques de Souza

64

Immer Lustig und Durstig

RS

Não-Me-Toque

65

Volkstanzgr. Talquelle

RS

Nova Hartz

66

Schützenhaus Tanzgruppe

RS

Nova Petrópolis

67

Volkstanzgr. Edelstein

RS

Nova Petrópolis

68

Böhmerlandtanzgruppe

RS

Nova Petrópolis
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69

Volkstanzgr. Freundschaftskreis

RS

Nova Petrópolis

70

Volkstanzgr. Tannenwald

RS

Nova Petrópolis

71

Lustige Volkstanzgruppe Bergtal

RS

Nova Petrópolis

72

Gr. Sonnenschein

RS

Novo Hamburgo

73

G. D. F. Origens

RS

Paverama

74

Volkstanzgruppe Johannetertal

RS

Picada Café

75

G. F. Musikfreunde

RS

Poço das Antas

76

Hunsrück Volkstanzgruppe

RS

Portão

77

D. V. Tanz mit uns

RS

Porto Alegre

78

Prefeitura Municipal

RS

Presidente Lucena

79

Gr. Folcl. Jugendfreund

RS

Restinga Seca

80

Ass. D. Al. Freundtanzgruppe

RS

Roca Sales

81

Volkstanzgr. vom Kappesberg

RS

Salvador do Sul

82

G. D. F. A. Fröhlicher Kreis

RS

Santa Clara do Sul

83

Soc. Cult. e Folcl. Oktobertanz

RS

Santa Cruz do Sul

84

Centro Cult. 25 de Julho

RS

Santa Cruz do Sul

85

Fröhliche Jugendtanz

RS

Santa Cruz do Sul

86

G. F. G. Immer Lustig

RS

Santa Maria

87

G. F. A. Lustige Tänzer – SOCEP

RS

Santa Maria

88

Prefeitura Municipal

RS

Santa Maria do
Herval

89

G. D. F. A. Blumengarten

RS

Santo Cristo

90

G. F. Germ. da Com. Evangélica

RS

São Borja

91

Portugieserschneiss Volkstanzgr.

RS

92

G. D. F. A. Sonnenschein

RS

93

G. F. Lustige Freunde

RS

94

Tanzgruppe Blumenstadt

RS

São Martinho

95

G. F. Sankt Petrus

RS

São Pedro da

São José do
Hortêncio
São Lourenço do
Sul
São Lourenço do
Sul
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Serra
96

G. D. F. de São Sebastião do Caí

RS

São Sebastião do
Caí

97

G. F. Sankt Wendel

RS

São Vendelino

98

G. F. Lustiger Tanz

RS

Sinimbu

99

G. F. Freundschaftstanz

RS

Sinimbu

100

Teutotanzgruppe

RS

Teutônia

101

Ass. Art. e Cult. Teutônia

RS

Teutônia

102

G. D. F. A. de Três Arroios

RS

Três Arroios

103

G. D. F. Drei Kronentanz

RS

Três Coroas

104

G. D. F. A. Sonnenstrahl

RS

Três Coroas

105

Frühlingstanzgruppe

RS

Tupandi

106

G. F. Sonnental

RS

Vale do Sol

107

Der Deutsche Jugendtanz

RS

Vale do Sol

108

Grüner Jäger Volkstanzgruppe

RS

Venâncio Aires

109

G. F. Die Schwalben

RS

Venâncio Aires

110

G. D. F. A. Frey und Froh

RS

Venâncio Aires

111

G. F. Frohtanz

RS

Vera Cruz

112

Secr. da Cultura e Turismo

RS

Vera Cruz

113

Westfälische Tanzgruppe

RS

Westfália

114

Volkst. Wahre Freundschaft

SC

Aratiba

115

Volkstanzgruppe Tanz im Tal

SC

Benedito Novo

116

Musicalização Infantil

SC

Blumenau

117

G. F. Fundação Pró-Família

SC

Blumenau

118

G. F. Passo Manso

SC

Blumenau

119

Volkstanzgr. Grünes Tal

SC

Blumenau

120

G. F. Germânia

SC

Blumenau

121

Freundschaft Volkstanzgruppe

SC

Blumenau
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122

G. F. Freiheitstanzgruppe

SC

Blumenau

123

Blumenauervolkstanzgruppe

SC

Blumenau

124

Ass. Cult. Freundes Kreis

SC

Blumenau

125

Eintrachtvolkstanzgruppe

SC

Blumenau

126

G. F. Teutônia

SC

Blumenau

127

Volkstanzgr. Kreuz des Südens

SC

Blumenau

128

G. F. Badenfurt

SC

Blumenau

129

Trachtenverein Eintracht

SC

Blumenau

130

G. F. Blumenstrauss

SC

Blumenau

131

G. D. F. Fritz Müller

SC

Blumenau

132

G. F. Freundschaft

SC

133

G. F. Sonnental

SC

134

Ass. Cult. Al. – Volkstanzgr. Jäger

SC

Caçador

135

G. F. G. Teewald

SC

Canoinhas

136

Soc. Cult. A. Eintracht

SC

Chapecó

137

Regenbogen Volkstanzgruppe

SC

Concórdia

138

G. D. F. Bergland

SC

Corupá

139

G. D. F. A. Tanz Freunde

SC

Florianópolis

140

Ass. Cult. Immerfroh

SC

Forquilhinha

141

Alle Tanzen Zusammen

SC

Guabiruba

142

G. F. Lichtenschein

SC

Guaraciaba

143

Neu-Bremen Volkstanzgruppe

SC

Ibirama

144

Fundação Indaialense de Cultura

SC

Indaial

145

Hunsrücker Volkstanzgruppe

SC

Ipira

146

ACAFI

SC

Itapiranga

147

Grüne Nadeln

SC

Ituporanga

148

G. F. Grünes Tal

SC

Jaraguá do Sul

Braço do
Trombudo
Braço do
Trombudo
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149

G. F. Regenwalde – Malwee

SC

Jaraguá do Sul

150

Centro Cult. Neue Heimat

SC

Jaraguá do Sul

151

Sünnros Volkstanzgruppe

SC

Jaraguá do Sul

152

Gr. Folcl. Germ. Oldenburg

SC

Joinville

153

G. F. Windmühle – S. C. Lírica

SC

Joinville

154

Ass. Cult. Germ. Heinrich Hacker

SC

Luzerna

155

Gr. Folcl. Liebe und Freude

SC

Mondaí

156

Associação Cultural Rothenburg

SC

Ouro

157

Sünnros Volkstanzgruppe

SC

Peritiba

158

G. F. Pomerano

SC

Pomerode

159

G. F. G. 25 de Julho

SC

Porto União

160

Gr. Danças Al. Grünenwald

SC

Porto União

161

G. Trad. Germ. Rote Rosen

SC

Rio do Sul

162

Albertina Volkstanzgruppe

SC

Rio do Sul

163

G. F. A. Glückfluss

SC

Rio Fortuna

164

G. F. G. Oberland

SC

Rio Negrinho

165

Gemüse Fest Volkstanzgruppe

SC

Santa Rosa de
Lima

166

G. F. G. Esc. Ed. Básica São Bento

SC

São Bento do Sul

167

Jäger Volkstanzgruppe

SC

São Bento do Sul

168

Sonnenblumen – APAE

SC

São Bento do Sul

169

G. F. Inf. Juv. Kleine Tänzer

SC

São Bonifácio

170

Ass. A. de São Carlos

SC

São Carlos

171

Ass. Cult. Al. de São João do Oeste

SC

São João do Oeste

172

Grupo de Dança Westfália

SC

São Martinho

173

Volkstanzgruppe Katzenberg

SC

São Pedro de
Alcântara

174

G. Jugend Vorwärts

SC

Saudades

175

Freude der Schmetterling

SC

Seara

376

176

Volkstanzgr. Blauer Berg

SC

Timbó

177

G. D. F. A. Westfalen

SC

Treze Tílias

178

Ass. Família Germânica de Xanxerê

SC

Xanxerê

179

Tanzgruppe Friedburg

SP

Indaiatuba

180

Guaricana Tanzgruppe

SP

Pariquera-Açu

181

Lustige Kinder – Strahlende Jugend

SP

Pariquera-Açu

182

Circolo Trentino di Piracicaba

SP

Piracicaba

183

G. D. F. Piracicaba

SP

Piracicaba

184

G. Santa Olímpia de Danças Folcl.

SP

Piracicaba

185

G. D. F. A. Edelweiss

SP

São Paulo

186

Soc. Filarmônica Lyra

SP

São Paulo

187

G. D. F. A. Sonnenblume

SP

São Paulo

188

G. D. F. A. Col. Benjamin Constant

SP

São Paulo

