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A manifestação da ctnicidadc, isto é, a per.:epção por parte de um 
indivíduo ou grupo de sua cond ição étnica, é um fenômeno que ocorre 
em situações que colocam indivíduos de difere1tes grupos étnicos em 
contato: "etnicidade é essencialmente uma formn de inLcmção entre gru
pos culturais atuando dentro de contextos sociais comuns" (Cohen, p.Xl). 
A partir das primeiras décod;ls deste século, uma determinada forma de 
encontro étnico dá-se no sul do Brasil em decorrência de processos his
tóricos diferentes e confluemes: a ocupaçiío de vúrias <ireas rurais p<>r 
i m igrante~. europeus no século passado; posterior urbanização e inrlus
lriali zaçrk de muitos destes nücleos coloniais1 ; imigração européia, já 
no s~eulo 20, de mão-de-obra qualificada ("técnicos") o u de indivíduos 
com recursos para se e.stahelece1·ern como empresários .. A. través de uma 
re le itura de pesquisas realizadas nos Estados do sul do Brasil, eSie estu
do propõe uma ~ut<l lise da construção social de icenlidades étnicas. 

A oc.tpação dos lotes coloniais foi bastante homogênea em termos 
de origem étnica. Mesmo em "colônias" fundadas sob a oriellla<;âo ex
plfcita de evitarem-se os '·quis tos" é tnicos- como é o caso de Ijuí (RS), 
fundada nos primeiros anos da Repúbl ica - , lo te> de terras vizi nhos (na 
mesma "Unha") foram atribuídos a grupos de procedência semelhante. 
' E o processo de mbanização que intcnsificaró os encontros cotidianos 

entre grupos etnicmnente diferenciados; mais exatamente~ é no inevitá
vel contato nos espaços da cidade que certas diferenças serão acentua
elas, afirmadas e ou tras minimizadas, isto é, a identidade de um g rupo é 
constmída ao mesmo tempo q ue a do(s) outro(s).' A identificação deste 
ou daque le grupo e a valorização ou a estigmatiz.ação de determinados 
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traços diacrônicos associ~dos aos membros destes grupos é. por!anto, 
menos um reconhecimento de diferenças étnicas e mais urna ·'luta de elas· 
sificações·• por meio da qual os sujeitos sociais c.lassificam a si e aos ou· 
tros. apr<•priando-se de pníticas e propriedades já class ificadas como 
vu lgares ou disri ntas. elevadas ou baixas (Ilourdicu, 1979). Estas classi
ficaç6es revelam tanto uma simplificação do q'le é complexo quanto o 
poder de ·•nomeaçilo" de um grupo sobre o outr,>. 

Nes:as áreas ocup3das por"co!onos·• imigrantes foi-se gcswndo, com 
o aparecimemo das novas gerações nascidas no Brasil, a categoria "de ori 
gem'' para designar plindpalmente aquele-s que descendiam dos pioneiros 
imigrantes europeus. Reconheciam-se basicamente três origens: alemiics. 
italianos e poloneses. Essas classificações, que pennaneceram predominan
tes até o; anos SO qu,Jndo a proliferação de fcsth·idades étnicas ensejou a 
mulliplicijade;1 possuíam a funcional idade de ceonsidemr o indivfduo por 
seu grupo étnico c não por sua nacionalidade: devido ils correntes migra
tórias européias de 5éculos passados e às disput~s geopolíticas, <~s nacio
nalidrtdes russa e romena, bastante freqüentes entre os imigrantes, ocuha
vam, na verdade, as etnias polonesa e alemã. Per outro lado, diferencia
ções como austríacos. suecos, vênetos. calabreses, li rolcse5, etc., subsumiam 
nas categorias mais amplas de ' 'alemães~· ou "italianos··. 

Entre os "de orig<~m·· havia diferenciações. tais como as que asso
ciavam ao polonês uma menor disposição para o trabalho e ao alemão o 
protót ipo do colono que, com seu est<m,:o e decicação, trouxe o desen
vo!vimen:o a determinadas cidades. As condições objetivas que propici
aram o surgimento da figura estigmatizada do •<polaco'' variam confor .. 
me a região: no interior do Rio Grande do Sul , uma primeira geração de 
noloneses, constitufda por ex-operários de uma grande f{lbrica que fali
ra, não te1ü1 se adaptado ao trabalho agrícola; em Curitiba, os fluxos i mi 
gratórios :nais numerosos teriam chegado quan~o ·•a comunidade já se 
encontrava satumda de imigrantes (alemães e itali anos pt·incipalmente) 
neccss~rios ao desenvolvimento econômico da área" (lanni, p. J 93) . De 
qualquer forma, uma vez postos a andat·, os estereótipos revelavam sua 
força de e~quadramento. 

Contudo. a classilicação mais peculiar dessa> regiões de colonização. 
fornecemb um instigante material para os estudos de etnicidade, é a que 
distingue os "de ol'igem" dos "brasileiros". Essa clivagem não reconhece 
a nacionalidade de fato e desvia da distinção mais geral do país que separa 
brancos de negros. Ao agrupar sob o rótulo de "bnt~ileiros" todos os de.s
cendemes de portugueses. negros e mestiços, habitantes mais antigos, afir
ma-se, por contraste, a condição daqueles que de;cendem dos imigrantes 
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que desbravaram e cultivaram as terras coberta> de matas e depois instala
ram oficinas c manufatu ras, isto é, aqueles gue chegaram depois, mas que 
foram os 1ue realmente trouxeram o desenvolvimento agrícola e manufa
tureiro (o "progresso"). Neste nível de categorização, a capacidade de tra
balho é vinculada aos "de origem'' como um tod•), por oposição aos "bra
sileiros", tidos como menos dispostos ao trabalho (Seyferth, 1990, p.91). 

É no contexto urbano que essas categorias passam a ser operadas 
com mais freqlíência, justamente porque o encontro entre grupos dife
rentes torna-se mais intenso. E. nas cidades. as fábricas vfio tornar-se o 
locus privilegiado de contatos interétnicos.' Ao desenvolverem um mer
cado de trabalho fahri I, as cidades de áreas de colonizaçfto- e no início 
principalmente as de colonização <i lemií - passaram a atrair populações 
de outros municípios, seja os de ocupação luso-brasileira (núcleos mais 
antigos, uão formados por colonizaçfto dirigida), seja os das "colônias 
velh<ts·•.> Se os conflitos se manifestam na !tua pela satisfação de inte
resses (Bourdieu, 1979. p.556), um mercado de trabalho em expansão e 
necessitado de trabalhadores pura di ferentes tarefas f<lzia com que as dis
putas surgissem menos na busca do emprego e mais nas desiguais ofer
tas de po~tos de trahalho. 

Nos extremos dessas alocações do trabalho fabril estavam, de um 
lado. os r:egros, aos quais eram atrihufdos as atividades mais pesadas e 
desqualit!cadas, e, de outro, os estrangeiros (ir.ligmntes recentes) com 
experiência de tntbalho industrial, que tornararr.-se os " técnicos". T.1nto 
os estereótipos - de maior ou menor dedicação ao trabalho- estavam na 
base da escolha dos patrões quanto este ''alocamento étnico•· da mão-de
obra acatava por legitimar e reforçar aqueles. A preferência por traba
lhadores estrangeiros ou "de origem", como indicam inúmeros relatos de 
velhos operários, por parte de patrões, eles mes:nos estnmgeiros ou "de 
origem". sugere Ull1 alinhamento étnico in tmftbrica sobrepondo-se às 
relações de classe. Mesmo entre os operários, alusões à menor disposi
ção ao trabalho por parte de "caboclos'' 011 "brasitcirin.has" são recorrentes 
(Seyferth. 1982; R. Weber, 1996, p.255). 

Corwém observar que os estereótipos étnicos não estão sendo aqui 
trawdos a?enas como construções ideológicas de grupos dominantes com 
maior poder de nomeação (Bourdieu. p.560) que outros. Diferenças cul
turais, historicamente construrdas. levaram à cr.nstituição tanto da "éti
ca do trabalho" quanto ao que pode ser denomin.tdo de "ética hedonista" 
(Coradini, 1996). O que deve ser analisado é ccrno essas diferenças fo · 
ram manipuladas como signos de distinção e instrumentos de poder nas 
relações emre grupos sociais. 
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A conjuntura política das décadas de 30 e 40 vem modificar as po
sições dos grupos étnicos nas catcgoriznções sociais. Com n ênfase dou
trinária na "'brasilidade" e com a Campanha ôa Nacionalização, in\'er
tem-se as posiçõe.s dos ''brasileiros" e dos "de origem": aqueles podem 
jactar-sede serem os legítimos reprc~en l:lnt"< no nodon~lidnde br~< ilei
ra e este~ passa m a ser suspe itos de nfto estarem integrados ao Püís por 
man1crcm escolas, missas c jornais em língua cs·wmgeira e. prii1Cipalmen
te, por nüo do minare m o idiom~ nac iona l (Seyfenb, 198 1; R. W~her. 
J 994). Cálculos demográficos silo realizados para demonwar o quanto 
o processo de misc igenação, do qual se esperava a formação de uma "wça 
brasileira", e!'a insuficiente. sendo os alemães apontados corno os mais 
reticentes aos casamentos mistos.• Para ncutr:tliz;tr tais peculiaridades 
culturais. agora transformadas em deCiciênci~~. os representantes das 
comunidades "estrangeiras" lembram o desem·olvimcnto tratido ils re
giões onde se instalaram imigrantes. indo ao en:omro de uma outra ban
de ira ideológica do Estado Nol'o, o trabalho (v~r Go mes. 1982). 

No contexm da Segunda G uerra Mundial, sobretudo npós 9 entra
da do o ,·as il no conflito mundial, o q uestão é tni-:a passa de prob lema so
cial il problema político e de polícin. Em todo J Pa ís , nas cidncles onde 
convi vem habitantes de orige ns soc iais e étnicas- mas nào ncccssariü
mentc de nacionalidades-d i fercntcs, assiste-se a dcm1ncias seguidas de 
pri>ões e confisco de aparelhos de rádio ou livms e mesmo de <(uebras
qucbras. Ao incentivar a delação. a ditadura varguista do período da guemt 
faz com ~uc vizinhos denunciem vizinhos e trabalhadores denunciem 
outros trabalhadores, o que acaba po,· cimentar idem idades ét nicas ven i

.cais c mrc patrõ<.>s e empregados. Reagindo ao fato de terem-se tornado 
c idadão~ sob suspeita, descendentes de alemiie~ lembrnm que as denú n
cias eram feitas peJa ';gcnle mais buixa"1 cntcJlcia-se, pelos "'brasi leiros·· 
alçados à pos ição de agentes naciona li zadores. 

es ta breve incursão em algun~ estudos históricos e antro pológicos 
sobre a questão étnica no sul do País mostra que q uaisquer estudos sobre 
identidade nacional ou identidade de c lasse na sociedade brasileira de
verão considerar o peso da identidade étnica. 
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OTAS 

I. "O termo 'colônia' <!esigna wmo uma regii!o coloni7.fttla. ou área coJoniaf 
demarcada pelo goveruo em tcrru~ devolutas. c:.mo tnmbém é ~i11Ôi1imo de 
runJ.I . Ou seja. a área rural de um tnunicípio é chamada. hoje. de col(mia) c 
SeltS habitantes são colonos- umn cntegoria que sobreviveu :10 longo do tem
po e que designa o camponas. O termo 'colônil' também ~ usado pnra de
signar a propriedade agrícola do colono" (Seyfec1h, 1990, p.25, n.2). 

2. Em (Itens de fromeim enlrc ugrup::unentos rurais vizinhos cerwmcntc pro
cessavam-se contalos. mils não é esse tipo de ir.teração que esti sendo aqui 
analí•ado. 

3. Em ~1uí. por e.<cmplo. desde meados dos anos 80 c.<iSie a FENAOI. Festa 
Nacional das CuhurJS Diversificadas. 

4. Os estabelecimentos comerciais destas cidades oriundas da ocupação colo
nial, por atenderem uma populaçlloaindn mnjorilnriamente rurul. davam pre· 
(elindu a balconislas que. nlém do portugu~S, dominassem O icl iOmi1 pre
dominante na região: assim. em ~rens de colonização alem~. por exemplo, 
poloneses e lusn·hrasileiros eram candidatos apenas :lOS empregos fabris 
1lllO but'O<:ráticos. 

5. No Rio Gmnde do Sul. assim são designadas as zonas de ocup"';no mais an· 
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tíga e de onde provinhntn os temo-brasileiros e ítalo-brasileiros. 
6. Isto ce11amente é verdadeiro para o caso dos alem~e.s protestnntes, para os 

quais a filiação é(nica juSI:tpõe~se f1 reJigiosa, e o casamento com um indi
víduo de outro grupo étnico sign ificaria! muito provavêlmcnLe, o c:ts<m'len
to com um católico. 
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