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EDUCAÇÃO EM 1O LUGARBicentenário da Imigração Alemã - 2024
COMISSÃOORGANIZADORA CREAPOIO

38a EDIÇÃOPioneiros da educação formalOs 195 anos da imigração alemãno Brasil – data celebrada em 25de julho – não remete só à festi-vidade. Trata-se de ummomentode reflexões, principalmente sobre os ca-minhos trilhados pela educação. Afinal, oensino, prioridade para os que aqui chega-ram de terras tão longínquas e sem recur-sos, germinou escolas existentes até hoje,como o Instituto Rio Branco, fundado doisanos após o desembarque dos colonos ale-mães em São Leopoldo, Tiradentes (Cam-po Bom), Instituição Evangélica de NovoHamburgo, Anchieta e Farroupilha (PortoAlegre), o Mauá (Santa Cruz do Sul).“ComonoRioGrande do Sul, em1824,a única escolamantida pelos cofres públi-cos era o ColégioMilitar, em Porto Alegre,os imigrantes devem ser considerados pio-neiros da educação formal noEstado”, afir-ma oprofessor e historiadorMartinDreher,sinalizando, ainda, que nas instituições deensino criadas por eles foram lançadas im-portantes bases para o ensino médio. Por-tanto, o pensar a educação do século 21exige um mapeamento do passado, análi-se do presente e visão de futuro.

CAMINHADA COM INOVAÇÃO
Em tempos de tecnologia, inteligên-cia artificial, indústria 4.0, o passadocorreria o risco de ficar no passado senão fossem as escolas de tradição lute-rana, que, quase unilateralmente, pre-servam a cultura alemã incentivando oensino do idioma alemão, a música e oresgate da história. Busca das origensque vem sendo trabalhada, há anos,pelo Instituto Rio Branco (IRB) paraque os alunos consigam se geoloca-lizar nos espaços de tempo e ter emmente a identidade da escola.Fundada para atender os filhos dos39 imigrantes alemães - atual Casa doImigrante, no bairro Feitoria - uma dé-cada depois, a escola instalou sua sedena rua OsvaldoAranha, onde está atéhoje. “Quando se olha para a coloniza-ção alemã, a necessidade de alfabe-tizar as crianças é justamente dentrodos preceitos de livre interpretação daBíblia. Ou seja, as escolas não eramcriadas como políticas públicas, maspara atender os ideais da igreja, da re-ligião”, comenta a professora de Histó-ria, Maria Célia Azevedo Lopes.
DO PASSADO AO FUTU-RO -De Evangelische Germeindes-

chule, Deutsche Evangelische Schu-le, Collegio Centenario (em alusão aocentenário da imigração), na décadade 40 a escola torna-se Instituto RioBranco, em homenagem ao barão deRio Branco. “Naquela época, devidoà Segunda Guerra Mundial e a polí-tica nacionalista de Getúlio Vargas,muitas instituições alteraram a deno-minação e passaram a adotar nomesilustres da história”, explica RicardoDall’Olmo, coordenador Administra-tivo-financeiro do IRB.O resumo dessa trajetória, docu-mentação que ainda vem sendo re-cuperada, ganhou um espaço especial.Um grande painel instalado na Bibliote-ca do IRB não deixa os 651 alunos seesquecerem das origens do Instituto,que de uma simples construção vem,ano a ano, ampliando sua estrutura fí-sica e de escola da comunidade lute-rana tornou-se um complexo de ensi-no laico, da educação infantil a cursostécnicos de ensino médio. E mesmopreservando a tradição, conteúdos evalores, a escola segue investindo eminovação e se mostra flexível a adapta-ções das metodologias de ensino pa-ra acompanhar as futuras gerações.

Voltando à Prússia
Os imigrantes vieram de área da Euro-pa Central, na qual as exigências feitas porLutero no século XVI passaram a ser im-plementadas a partir de meados do sécu-lo XVII, quando nos territórios dominadospela Prússia o ensino formal foi universa-lizado e tornado obrigatório parameninose meninas até os 13 e14 anos. O governoprussiano valeu-se das comunidades reli-giosas e de seus pastores/padres como ins-petores de ensino. Foi também na Prússiaque surgiramasprimeiras escolas de forma-ção demestres-escola, seguindo o exemplode Halle, onde August Hermann Franckebuscou formar órfãos como professores.

DUAS FASES DE
FORMAÇÃO

A primeira fase (até1850) evitou o analfabe-tismo generalizado e deuacesso à leitura e à infor-mação. A criança aprendiaa ler, escrever, contar e de-senhar, além de transmitir oensino catequético, pois ao fi-nal da escola (5º ou 6º ano) acon-tecia a confirmação entre luteranos e acomunhão solene entre os católicos. O adolescente era capaz de se co-municar. Já a segunda fase impulsionou o ensino formal e levou à pri-meira Universidade gaúcha, a PUC. A formação era bilíngue - ênfase naslínguas alemã e portuguesa - e tinha seu início na língua materna dascrianças. Era dado forte acento na matemática e no ensino das ciências.
A ERA VARGASParcialmente, a formação foi interrompida pelos esforços nacionaliza-dores de Getúlio Vargas. O projeto educacional tirou das comunidadesde imigrantes suas escolas e possibilitou a reintrodução do analfabetis-mo, ao proibir o bilinguismo para toda a criança até o 14º ano de vida -professores e crianças foram proibidos de trabalhar a educação formala partir da língua materna. Estabeleceu-se a “incomunicação”. Vastossegmentos da população pouco aprenderam além de escrever o nomee deixaram de perceber a importância da educação formal para seus fi-lhos. Vargas valeu-se do ensino formal para “abrasileirar o Brasil”, tiran-do a identidade de populações descendentes de imigrantes.

TRADIÇÃO SEGUIDA
Seguindo a tradição da Prússia, foram instaladas escolas de primeiras le-tras unidocentes nas picadas da imigração alemã. Até 1850, oensino foi bastante precário. Faltavam prédios adequados,material escolar e professores capacitados, salvo ra-ras exceções. Com a chegada de pastores lutera-nos, 1.600 legionários alemães que participaramda guerra contra Rosas (Argentina) e dos sacer-dotes jesuítas (trouxeram ordens religiosas esco-lares para auxiliá-los na educação formal), houveuma mudança cultural acentuada, marcada pelaimportante produção de material didático e cria-ção de seminários para a formação de professores.

Acesse:www.educacaoem1lugar.com.brwww.isl2024.org.brwww.brasilalemanha.com.br

Em São Leopoldo, foiimpressa a primeira cartilha paraensino no Brasil.
A produção de material didático acompanhouesse desenvolvimento: gramáticas, livros deleitura, geografia, história, matemática.

Segundo estudo recente, a matemáticaensinada na Europa era reproduzida noRS, através de obras publicadas pelaempresa leopoldense RotermundS/A.
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A continuaçãode iniciativa de luteranos,iniciada em Taquari/RS, éencontrada ainda hoje em Ivoti..Jesuítas criaram seu seminário emNovo Hamburgo em prédio, ondeatualmente está a escolaAlberto Pasqualini.


