
Contribuição dos freis capuchinhos na educação de
filhos de colonos italianos do Rio Grande do Sul

1950–1970

Dinarte Belato (Redator) • Frei Antoninho Pasqualon
Adelmo Pasquali • Antônio Laurindo Viel • Darcy Spadini
Domingos Caovilla • Ezídio Paese • Faustino Bordignon

Fiorindo Piccoli • Francisco Sérgio Turra • Geraldo Moreto
Older Olívio Parisotto • Rosalino Polita • Sérgio Benedito Croccoli 

Simão Pedro Pereira Machado • Valdemar Sguissardi



 

Contribuição dos freis capuchinhos na educação de
filhos de colonos italianos do Rio Grande do Sul

1950–1970

Dinarte Belato (Redator) • Frei Antoninho Pasqualon
Adelmo Pasquali • Antônio Laurindo Viel • Darcy Spadini
Domingos Caovilla • Ezídio Paese • Faustino Bordignon

Fiorindo Piccoli • Francisco Sérgio Turra • Geraldo Moreto
Older Olívio Parisotto • Rosalino Polita • Sérgio Benedito Croccoli 

Simão Pedro Pereira Machado • Valdemar Sguissardi



 

Legado Franciscano : contribuição dos freis capuchi-
nhos na educação de filhos de colonos italianos do 
Rio Grande do Sul 1950-1970 [livro eletrônico] /  
Dinarte Belato (redator) ; Frei Antoninho Pasqualon 
... [et al.]. – São Carlos (SP) : Diagrama Edito-
rial, 2016.
555 p. : PDF

Inclui bibliografia.
ISBN: 978-85-65527-17-0

1. Capuchinhos - Rio Grande do Sul - História. 2. 
Educação - Imigrantes italianos. 3. Depoimentos. I. 
Belato, Dinarte. II. Pasqualon, Antoninho.

CDU 271.3(816.5)(091)
CDD 271.3608165

L496 

Produção e edição 
Diagrama Editorial
www.diagramaeditorial.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

http://www.diagramaeditorial.com.br


3

 

Agradecimentos e 
congratulações

A gradecemos à Província dos Capuchinhos do Rio 
Grande do Sul, que nos educou e nos deu a opor-
tunidade de estudar, e aos freis que, desde o En-

sino Primário até o Ensino Superior, foram nossos mes-
tres-educadores. 

Parabenizamos e congratulamo-nos com todos os freis 
pela comemoração dos 120 anos da presença dos capu-
chinhos no Rio Grande do Sul – 1896/2016.

Agradecemos a Dom Orlando Dotti, patrono de nossa 
turma, que esteve presente em nossa formação no Ensi-
no Fundamental, no Ensino Médio e Superior como pro-
fessor, como diretor e como companheiro.

Nossa gratidão aos freis Moacir Molon e Adelino Ga-
briel Pilonetto, que nos cederam preciosas fontes docu-
mentais, bibliográficas e informações. 

Agradecemos aos colegas que, com grande dedicação 
e carinho, tomaram todas as providências para que os 



4

 

quatro encontros de nossa turma (2010, 2011, 1013, 2015) 
acontecessem num ambiente cordial e fraterno.

Agradecemos a Valdemar Sguissardi, Older Olívio Pari-
sotto e Cleusa Schneider pela cuidadosa tarefa de crítica, 
revisão e complementação do texto, assim como a Ney-
ta Oliveira Belato por sua contribuição metodológica na 
elaboração dos questionários e de sua sistematização.

Agradecemos também a Carlos Alberto e Luís Gustavo 
Sousa Sguissardi da Diagrama Editorial pela edição deste 
livro no formato de e-book.

Igualmente somos gratos a nossas esposas, presentes 
em todos os nossos encontros, participando dos debates, 
da construção e execução do projeto do nosso livro, in-
clusive escrevendo suas memórias, incluídas no terceiro 
capítulo desta obra.

Este livro só foi possível pela dedicada e sistemática 
colaboração de cada um de nós, seja na elaboração indi-
vidual dos três textos-memória e na resposta e preenchi-
mento dos questionários, seja na participação nos quatro 
encontros que realizamos, nos quais emergiu, de gestos 
e ações coletivos, a necessidade de deixar escrito um re-
lato-memória de nossas trajetórias de estudantes-semi-
naristas e de cidadãos.



5

 

Sumário

Apresentação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Capítulo 1 – Na sociedade dos colonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

O mundo dos colonos agricultores: a conquista da terra  . . 22

A especificidade da ocupação do território do Rio 
Grande do Sul: fazendeiros e colonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

As comunidades dos colonos: a reconstrução da vida 
na América  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

O que significa emigrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

A emigração italiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

A consciência de uma fuga em massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Os números da emigração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

“Porca Itália, andemo via!!!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Começar vida nova, “per riescere da vivere col própio lavoro” . . . . . . 58

A nossa vida na colônia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

A escola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Ser religioso e vocacionado para a vida religiosa e para o 

sacerdócio, numa sociedade de colonos, é um privilégio . . . . . . 72



6

 

A construção da vocação: os modos de “ser chamado e 

escolhido”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Como transformar um colono pobre num intelectual . . . . . . 90

Referências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Sobre caboclos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Sobre a sociedade dos colonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Sobre os índios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Informações, relatos e memórias individuais de “Nossa Turma” 98

Sistematização dos dados do questionário de identificação 

individual e familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Relatos e memórias individuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Capítulo 2 – Na Sociedade dos Capuchinhos . . . . . . . . . . . 100

Nosso ingresso na sociedade dos capuchinhos quando 
nos tornamos partícipes de uma história . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Introdução a um novo modo de vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

A sociedade dos capuchinhos promulgou um 
completo sistema de regulação da vida de seus membros . 117

As estruturas do cotidiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Os seminaristas devem ser piedosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Os seminaristas devem ser estudiosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Na sociedade dos capuchinhos todos devem trabalhar . . . . . . . 148

Os seminaristas devem ser pobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Os seminaristas devem ser castos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Os seminaristas devem alimentar-se adequadamente, 

observando sempre a virtude da temperança . . . . . . . . . . . . . . . .181

Os seminaristas devem praticar exercícios físicos . . . . . . . . . . . 186

Os seminaristas devem desenvolver os talentos e dons 

artísticos que Deus lhes concedeu: música instrumental, 

poesia e prosa, canto, escultura, pintura, arte dramática e 

oratória, entre outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191



7

 

Os seminaristas, como intelectuais da Igreja, devem 

estudar Humanidades, Filosofia e Teologia Escolástica . . . . . . . 196

Os seminaristas na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ijuí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Nós na Faculdade de Filosofia de Ijuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Nós no Curso de Teologia no Convento São Lourenço 
de Brindes de Porto Alegre e no Seminário Maior de 
Viamão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Considerações finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Referências e documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260

Textos acadêmicos e Históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260

Documentos Religiosos da Província dos Capuchinhos do 

Rio Grande do Sul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Documentos citados da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ijuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Relatos e Memórias de Nossa Turma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Memória fotográfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Capítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-
estudos no seminário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Introdução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

Frei Antoninho Pasqualon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Adelmo Pasquali e Ilidi Pasquali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Antônio Laurindo Viel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Clélia Maria Corrêa Viel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Darcy Spadini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Julieta Josephina Tosin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Dinarte Belato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Neyta Oliveira Belato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362



8

 

Domingos Caovilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Elezi Rodrigues da Silva Caovilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Ezidio Paese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Odile Paese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400

Faustino Bordignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Sérgio Benedito Croccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Dolores Maria Bringhenti Bordignon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411

Fiorindo Piccoli e Onilda Antônia Cecato . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Francisco Sérgio Turra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Glaci Bergonsi Turra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Geraldo Moreto e Norma Lauriana Valmórbida Moreto . . . 449

Older Olívio Parisotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460

Lenita Dias Parisotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Rosalino Polita e Lori Sostmeyer Polita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Valdemar Sguissardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490

Sanete Irani de Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Referências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Anexo 1 - Questionário - Dados pessoais e de 
familiares da “Turma de 1959” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

Anexo 2 - Sistematização das informações 
coletadas no questionário (Anexo 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520



9

voltar ao sumário

Apresentação

R ecebi da parte dos autores o honroso convite para 
fazer a apresentação deste livro. Julguei oportu-
no fazê-la em dois momentos: no primeiro, para 

narrar cronologicamente minha longa convivência com o 
curso responsável por esta obra; e no segundo, para en-
fatizar a singularidade e o valor deste livro que se propõe 
demonstrar que o seminário foi o meio pelo qual filhos 
de colonos italianos saíram da colônia para se tornarem 
líderes sociais.

Em abril de 1956 fui ordenado presbítero e no final des-
se mesmo ano concluí os estudos teológicos. No início de 
1957, sem surpresa minha, fui designado para trabalhar 
no Seminário Seráfico Nossa Senhora de Fátima, em Ipê.

Durante o período de férias do ano de 1957, frequentei a 
primeira etapa do curso de inglês no Cultural Americano 
de Porto Alegre. Inicialmente, fui incumbido de lecionar 
literatura portuguesa, história geral moderna, grego e in-
glês. Todas matérias do meu gosto e das quais tinha um 
certo domínio. O primeiro ano foi de adaptação à nova 
realidade e à convivência fraterna na nova fraternidade 
religiosa. Nosso grupo dos freis era muito jovem e tinha 
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como objetivo único o bom andamento do seminário, por 
isso, era muito solidário e coeso. Na distribuição das ta-
refas coube-me também a coordenação do esporte, dos 
trabalhos da roça e do teatro.

No início de fevereiro em 1958, de volta de mais uma 
etapa do curso de inglês no Cultural Americano, topei 
com uma nova turma vinda de Veranópolis. Essa “turma” 
ou “curso”, como se costumava chamar, é o protagonista 
deste livro. É o curso com o qual eu tive o privilégio de 
conviver por longo tempo em diversos seminários, e do 
qual ultimamente fui designado “patrono”.

No segundo semestre do mesmo ano de 1958, fui aos 
Estados Unidos com a finalidade de melhorar meu inglês. 
Lá, cursei aulas de inglês para estrangeiros, participei de 
cursos de extensão na Universidade Católica, sempre com 
os olhos voltados para o Seminário de Ipê. Dentre esses 
cursos destaco Educação Comparada e Raízes da Língua 
Inglesa. Em determinado momento da minha estadia em 
Washington, recebi a infausta notícia de falecimento do 
seminarista Etelvino Matté, membro do curso de que es-
tamos falando. Fiquei profundamente abalado com o fato, 
pois, ao longo de minha vida seminarística, nunca havia 
vivido a situação de morte de algum companheiro.

Ao retornar a Ipê, em julho de 1959, no período das “fé-
rias curtas”, encontrei o seminário afanosamente envolvi-
do no aleivamento em grama do campo de futebol, sob a 
coordenação do reitor, Frei Marcelino. O segundo semes-
tre desse ano foi para mim um teste de validade dos meus 
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estudos fora do Brasil e dediquei-me com muito empe-
nho no ensino no seminário e na pastoral, em São Paulino.

No início do ano de 1960, o curso do qual estamos falan-
do foi para Garibaldi, onde fez o noviciado; e em 1961 foi 
para Marau, dando continuidade ao curso colegial clássico.

Em janeiro de 1962, eu fui transferido para Marau para 
assumir a direção da Rádio Alvorada e ser reitor do seminá-
rio. Lá encontrei o mesmo curso de sempre, porém, em ou-
tro nível de amadurecimento e estrutura intelectual. Fiquei 
profundamente impressionado com aquela transformação 
e crescimento. Percebi que eu também precisava trans-
formar-me. Não estaria mais tratando com adolescentes e 
jovens imaturos. Para o bom desempenho de minha mis-
são concluí que não era possível dar conta das duas incum-
bências. Por isso, solicitei ao Frei Basílio, nosso superior 
provincial, que me dispensasse de uma delas. Para mim, os 
dois postos eram incompatíveis, embora ambos me agra-
dassem. Não optei por nenhum deles. Deixei que o superior 
decidisse. Assim, por determinação do provincial, deixei a 
direção da rádio e dediquei-me inteiramente ao seminário.

Em 1963, seguindo o itinerário daquela época, esse 
curso foi para Ijuí para estudar filosofia. No ano seguinte, 
1964 eu também fui transferido, a contragosto, para Ijuí, 
onde convivemos por mais dois anos. Essa nossa convi-
vência em Ipê, Marau e Ijuí solidificou nossa amizade e 
relação de vida.

Depois disso veio a diáspora, cada um fazendo novas 
opções e aceitando novos desafios. Ao longo do tempo 
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muitos haviam desaparecido de nosso horizonte, quando, 
após um longo e penoso inverno, começaram os encontros 
do “curso”, por sinal inéditos, nesse contexto. Convidado, 
participei dos dois últimos, em Vila Flores e Porto Alegre. 
Os encontros, além da finalidade óbvia da convivência, 
objetivavam a publicação deste livro sobre a experiência 
de seminário, a vida pós-seminário e o seu significado.

Este livro não é obra de afogadilho. Os textos foram e 
voltaram várias vezes aos interessados. Nada foi feito à 
sombra ou à penumbra. Tudo o que se escreve é fruto de 
uma crítica severa e de uma redação castigada.

Creio que esta obra é única no gênero e por isso vai 
gerar muito interesse. Muitos ex-seminaristas escreve-
ram a respeito de sua vida no seminário, de seus aspectos 
positivos e negativos; ninguém, contudo, com o enfoque, 
extensão e aprofundamento deste livro, produto de um 
esforço coletivo e partilhado.

Esta obra não é apenas a narrativa da vida seminarística 
e da vida posterior ao seminário, mas, partindo de alguns 
pressupostos e de uma ótica específica, interpreta o pró-
prio seminário e sua contribuição em favor dos filhos de 
colonos, que nele descobriram o caminho para sua ascen-
são social. Não é que o “ideal” de ser padre fosse alheio à 
motivação da entrada no seminário. Este era o aval para sair 
de casa. Para a maioria que entrava no seminário, aos 10 ou 
12 anos de idade, seria absurdo exigir um discernimento 
vocacional maduro. Uma coisa é certa: a entrada no semi-
nário abria portas espaçosas de opções de vida, que não a 
de simples colonos, para os filhos dos imigrantes italianos.
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Sobressai no depoimento de todos o reconhecimento 
pela contribuição que o seminário deu à vida de cada um. 
Apesar dos defeitos, limitações e carências, o seminário 
foi decisivo na vida de todos os depoentes. Embora al-
guns não se tenham manifestado, sabe-se de fonte segu-
ra que sua vida profissional foi exitosa.

A conclusão é uma só: o seminário, para um bom nú-
mero de filhos de colonos, foi o atalho para se forma-
rem profissionalmente e exercerem liderança decisiva na 
transformação do complicado mundo moderno. A quase 
exclusividade de filhos de colonos que galgaram postos 
de destaque na sociedade passou pelo seminário.

As constatações, afirmações e conclusões, por vezes 
contundentes, deste livro não são dogmáticas, mas analí-
ticas, fruto de investigação séria e diagnósticos apurados, 
portanto, abertas ao contraditório, como é de praxe na 
ótica pluralista do mundo em que vivemos.

Espero que este livro possa contribuir para avaliar cri-
ticamente os seminários, não apenas os dos Capuchi-
nhos, mas todos eles, do Rio Grande do Sul e do Brasil, 
bem como os juvenatos femininos, voltados para a for-
mação das filhas dos colonos, atribuindo-lhes os devidos 
méritos na transformação social do nosso país.

Vacaria, 19 julho de 2016

Dom Orlando Dotti,
Bispo Emérito
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Introdução

E m 1953 chegaram ao Seminário Seráfico Santo An-
tônio, dos freis capuchinhos da Província do Rio 
Grande do Sul, situado em Vila Flores, na época 

distrito de Veranópolis, uma centena de meninos, entre 
8 e 11 anos, para iniciar uma longa carreira de formação 
para o sacerdócio.

Nossos familiares, salvo exceções, eram todos descen-
dentes de imigrantes italianos e quase todos agriculto-
res, proprietários de pequenos lotes de terra situados 
na antiga zona de colonização: Caxias, Garibaldi, Bento 
Gonçalves, Flores da Cunha, Antônio Prado, Veranópolis, 
Guaporé, ou das novas zonas de colonização situadas no 
norte e noroeste do Estado do Rio Grande do Sul: Sanan-
duva, Erechim, Gaurama, Maximiliano de Almeida, Marau, 
Três de Maio.

Vínhamos, portanto, da “roça”, para sermos padres, 
missionários ou párocos com vistas a dar assistência aos 
colonos que continuamente se multiplicavam sobre ter-
ritórios cada vez mais extensos. Esses colonos, católicos 
fervorosos, demandavam assistência espiritual e religio-
sa, auxílio e legitimação para organizar suas vidas co-
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munitárias rurais, promover a assistência social a idosos, 
doentes e abandonados em asilos, orfanatos e hospitais e, 
sobretudo, garantir às crianças um mínimo de escolari-
dade, o que lhes permitiria melhor controlar suas ativida-
des econômicas e, sobretudo, participar, como cidadãos, 
da vida política local e nacional.

Nosso desejo era ter a oportunidade de estudar mais 
do que nos ofereciam as escolinhas unidocentes de nos-
sas comunidades, pois tanto nós como nossos pais e a 
comunidade sabíamos que o estudo conferia à pessoa 
uma distinção, um status, que tomava uma dimensão 
muito ampla se desse estudo resultasse a formação de 
um padre, prestígio e glória de uma família. Nós chega-
mos a Vila Flores para “estudar para padre”, abandonando 
a “sociedade dos colonos” para ingressar na “sociedade 
dos capuchinhos”.

A cada etapa de nossa trajetória de formação, mais 
próximos nos encontrávamos do núcleo, do coração da 
nova sociedade. A cada uma dessas etapas correspondia 
também um espaço geográfico distinto: em Vila Flores, 
completamos o ensino primário; em Veranópolis e Vila 
Ipê, o ginásio; em Marau, o ensino médio, solenemente 
denominado “clássico com grego e latim”; em Garibaldi, 
ingressamos na Ordem como seus membros efetivos ao 
passarmos pelas provas do noviciado, vestirmos a batina 
franciscano-capuchinha e pronunciarmos os votos reli-
giosos de obediência, pobreza e castidade. Em Ijuí mer-
gulhamos na profunda herança filosófica da civilização 
europeia ocidental e cristã; de lá saímos com novos olha-
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res e horizontes nunca dantes visualizados e capacitados 
para enfrentar a última etapa, a da formação propria-
mente dita do padre: a Teologia, em Porto Alegre.

A trajetória era longa: dois anos em Vila Flores, três 
em Veranópolis, outros dois em Ipê, dois anos em Marau, 
um em Garibaldi (ano do noviciado), três anos em Ijuí, e 
quatro em Porto Alegre. Dezessete anos de estudo e de 
trabalho, tempo necessário para nos convertermos ple-
namente em membros da sociedade que adotamos em 
substituição àquela na qual nascemos. Passamos da con-
dição de filhos de colonos pobres – que não teriam tido 
a oportunidade de acesso a uma longa educação escolar, 
não fosse a sociedade dos capuchinhos – à condição de 
intelectuais orgânicos de uma sociedade em acelerado 
processo de mudança.

Dos mais de cem meninos que iniciaram seus estudos 
no seminário de Vila Flores, apenas dois ordenaram-se 
sacerdotes: os freis Antoninho Pasqualon e Severino Pri-
mieri. Uma catástrofe?! Aparentemente, sim. O que que-
remos mostrar nesse relato é exatamente o contrário. O 
tempo nos tem mostrado que nós, sem exceção, como 
intelectuais orgânicos da sociedade e nela inseridos de 
forma atuante e protagônica, cumprimos a missão de 
colaborar para fazer avançar, numa sociedade extrema-
mente desigual, excludente e autoritária, a condição hu-
mana fundamental do bem viver e conviver. A formação 
humanística e solidária que o seminário nos proporcio-
nou ao longo dos anos de nossa formação esteve sempre 
presente em nossa trajetória de cidadãos na sociedade 
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civil e na atuação sacerdotal de nossos colegas sacerdo-
tes Antoninho e Severino.

Onde tudo começou? Em nossas comunidades, que 
percebiam a condição de padre como algo extraordiná-
rio, de natureza divina, afinal a vocação, nos diziam os 
padres, é um chamado de Deus. Para nós, porém, o pon-
to de partida de nossa narrativa foi o ano que antece-
deu nosso ingresso na Ordem na condição de noviços: 
1959. Em dezembro, antes de partirmos para Garibaldi e 
iniciar o noviciado, em frente ao hall de entrada do Se-
minário Nossa Senhora de Fátima de Vila Ipê, fizemos 
quatro fotos. Nossa posição e pose eram sempre as mes-
mas, mudavam os padres que estavam conosco, sentados, 
em sucessão: frei Marcelino, reitor; frei Isidoro, diretor 
espiritual e professor; frei Arcanjo, professor; e Frei Or-
lando, professor. Cada um de nós guardou sua foto, seja 
com frei Marcelino, com frei Arcanjo, Isidoro ou Orlando. 
Em 2009, exatos 50 anos depois, essas fotos, por razões 
indeterminadas, começaram a circular entre nós e, so-
bretudo, gradativamente, identificar quem era quem na 
foto. A memória, inicialmente individual, toma sua forma 
coletiva. Iniciamos, freneticamente, a localizar os colegas 
da foto. Em abril de 2010 encontramo-nos, pela primeira 
vez, em Garibaldi, recebidos por nosso colega frei Anto-
ninho, pároco, e por nossos colegas residentes na cida-
de, Rosalino Polita e Darcy Spadini, e suas esposas Lori e 
Julieta. O espanto e alegria de nos revermos 50 anos de-
pois só pode ser explicados pelo modo como a memória 
individual e coletiva elabora, seleciona, exclui o que de 
nossas vidas guardamos como presença e o que não dei-
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xamos mergulhar no inconsciente ou no esquecimento. 
Depois de nos olharmos, de conhecermos nossas compa-
nheiras/esposas, de nos reconhecermos, de contarmos 
as respectivas trajetórias de vida, tivemos a sensação de 
retomarmos uma conversa interrompida há 50 anos e os 
laços de amizade e afeto reataram-se, redimensionados, 
agora, pela presença de nossas companheiras, que pas-
saram compartilhar de nossas vidas e nós das delas, com 
trajetórias muito semelhantes às nossas.

No segundo encontro, acontecido em 2012, em Gari-
baldi, amadurecemos a ideia de “contar nossa história”. 
Em 2013, em Vila Flores, elaboramos o projeto e iniciamos 
sua execução. Organizamos a narrativa em três capítulos: 
o primeiro consiste na recuperação histórica de nossa 
trajetória na sociedade dos colonos, isto é, no período 
anterior a nosso ingresso no seminário, filhos de colonos, 
descendentes de imigrantes italianos. Queríamos enten-
der em que sociedade nascêramos, suas peculiaridades, 
cultura, relações sociais e sob que condições culturais 
e religiosas víramos nascer nossa vocação sacerdotal. 
O segundo capítulo trata da recuperação histórica de 
nossa formação nos seminários e nos conventos, enfa-
tizando seus conteúdos curriculares, métodos de ensino 
e, sobretudo, como nos adaptamos e incorporamos nova 
forma de vida na sociedade dos capuchinhos. O terceiro 
capítulo contém as narrativas de nossas vidas depois de 
concluirmos nossa formação, seja dos que abandonaram 
a sociedade dos capuchinhos, seja dos que nela prosse-
guiram como sacerdotes.
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Coletamos as informações necessárias para a elabo-
ração deste livro mediante dois instrumentos principais: 
aplicação de um questionário destinado a coletar dados 
e informações sobre nossas famílias, desde nossos ante-
passados avós e bisavós, até nossos netos, com o objeti-
vo de mostrar, na longa duração, as transformações por 
que passaram nossas famílias e seu modo de inserção na 
sociedade. O segundo instrumento consiste na elabora-
ção de uma história-memória individual, dividido em três 
partes, às quais correspondem os três capítulos do livro: 
nós na sociedade dos colonos; nossa trajetória de forma-
ção básica e acadêmica na sociedade dos capuchinhos e, 
finalmente, o relato de nossas vidas, de nossas compa-
nheiras e famílias depois de concluída nossa formação, 
quer como leigos inseridos na sociedade civil, quer como 
sacerdotes na sociedade dos capuchinhos.

Temos plena clareza de que a sociedade em que nasce-
mos, como filhos de colonos, descendentes de imigrantes 
italianos, com sua cultura, hábitos, valores e aspirações, já 
não mais existe, assim como não mais existe a Igreja Ca-
tólica tal como nela entramos como crianças; tampouco 
existem os seminários como eram concebidos e organi-
zados para formação de sacerdotes e religiosos capuchi-
nhos. Pretendemos apenas testemunhar um tempo vivido, 
que profundamente marcou nossas vidas, que lhes deu um 
sentido totalmente diferente daquele que teríamos se ti-
véssemos permanecido na roça como colonos agricultores.

Nossos depoimentos e falas são unânimes em con-
firmar um sentimento de gratidão à Província dos Freis 
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Capuchinhos do Rio Grande do Sul, aos professores que 
nos acompanharam ao longo de nossa formação. Não es-
quecemos os freis irmãos leigos que, por sua condição 
de trabalhadores, estavam mais próximos de nossos pais 
e, por isso, nos compreendiam em nossas angústias de 
forma paternal.

Queremos e esperamos que nossos depoimentos e 
falas representem os demais colegas que conosco ini-
ciaram a trajetória e a abandonaram em Vila Flores, em 
Veranópolis ou em Vila Ipê. Não temos deles outras in-
formações a não ser as que nos eram comuns, aquelas 
pelas quais todos passávamos. De alguns deles nada lem-
bramos: nem nomes, nem feições. De outros, guardamos 
os nomes, acontecimentos a eles ligados ou de que foram 
protagonistas. Apesar disso, temos certeza de que eles 
foram importantes para nós, pois, sem eles, nossa vida no 
seminário não seria o que foi, nem nada aconteceria do 
modo como as coisas, eventos e acontecimentos ocorre-
ram. Em nossa narrativa e em nossa memória, os temos 
afetuosamente presentes.

Esperamos que nossos relatos e memórias possam 
contribuir para a construção da história dos freis capu-
chinhos no Rio Grande do Sul, que deram a esse Estado 
uma contribuição civilizadora muito especial.

Finalmente, queremos marcar aqui a memória que 
guardamos de nossos colegas falecidos: Itelvino Mat-
té, Nestor Feiten, Modesto Pizzato, Faustino Bordignon, 
Valdomiro Vazzatta, Luís Ângelo Bianchi e Valter Bruschi.
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CAPÍTULO 1

Na sociedade 
dos colonos

C olonizar territórios é uma prática históri-
ca de ocupar, de modo organizado e sis-
temático, espaços até então desabitados 

ou habitados por populações indesejáveis. Os imi-
grantes europeus que chegaram ao Rio Grande do 
Sul no século XIX converteram-se em colonos ao 
ocuparem as zonas de mata habitadas por índios, 
caboclos e quilombolas. Nós somos descendentes 
deles, seus netos ou bisnetos.
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O mundo dos 
colonos agricultores: 
a conquista da terra

N ossos avós e bisavós paternos e maternos, à ex-
ceção dos de Simão Pedro Pereira Machado e, do 
lado materno, dos de Valdemar Sguissardi, todos 

emigraram do norte da Itália, em sua maioria da Região 
do Vêneto, radicando-se no Rio Grande do Sul em pro-
jetos de colonização organizados, primeiramente, pelo 
governo imperial e, posteriormente, pelo governo repu-
blicano, os quais acoplaram suas políticas de coloniza-
ção às intensas ondas emigratórias em curso na Europa 
Ocidental naquele período. A legislação brasileira, tanto 
imperial quanto republicana, que regulamentava a co-
lonização, estabelecia que os assentamentos coloniais 
ocorreriam exclusivamente em terras devolutas, cujos 
lotes deveriam ser concedidos preferencialmente a famí-
lias de imigrantes europeus oriundos do meio rural, “(…) 
acostumados às lidas agrícolas ou com alguma habilidade 
em artes e ofícios” (SEIFERTH, 2009, p. 43-44). As con-
cessões de lotes aos “nacionais” (negros e caboclos, que 
os italianos denominarão de brasiliani…) eram raras e só 
lhes poderiam ser concedidos se fossem “(…) morigera-
dos, laboriosos e aptos para o serviço agrícola” (idem, p. 
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46), embora a legislação determinasse que a concessão 
de lotes aos nacionais poderia alcançar até 25%, no pe-
ríodo imperial e 30%, no período republicano. Na práti-
ca os nacionais, habitantes das florestas na condição de 
posseiros, quilombolas, faxinaleiros das terras devolutas, 
voltados a atividades extrativistas, à caça e à pesca e ao 
cultivo para sua subsistência, frequentemente contrata-
dos para prestação de serviços em fazendas, no trans-
porte de tropas e mesmo nas vilas e cidades, foram sim-
plesmente expropriados e expulsos de suas terras pelo 
governo, pelas empresas colonizadoras e pelos próprios 
colonos. Esses povos da floresta – o que é dramático – 
passaram a ser considerados invasores ou intrusos pela 
Lei de Terras de 1850 e, nessa condição, poderiam ser ex-
pulsos sem levar em conta o simples direito do uti pos-
sidetis. Há que se considerar igualmente que para esses 
povos que viviam da exploração da riqueza florestal não 
fazia o menor sentido o título de propriedade da terra. A 
eles interessava ter acesso aos recursos naturais explo-
ráveis e com valor alimentar ou de mercado. Eles viviam 
do livre acesso às matas. Com a colonização e a partilha 
da terra em minúsculos lotes, para eles não fazia qualquer 
sentido candidatar-se a um lote, cuja exploração implica-
va a derrubada das matas, fonte de seus recursos. De um 
ponto de vista antropológico, além da propriedade priva-
da da terra não fazer nenhum sentido, consideravam que 
só poderia ser propriedade privada o que resultasse de 
seu trabalho, daquilo que era gerado pelo esforço e dedi-
cação humanos. Em consequência, o que fosse dado, não 
originado do trabalho humano, pertenceria a Deus, ou 
seja, a todos. Quando não era possível resistir e impedir 
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os projetos de colonização, e quando não aceitavam as 
condições de marginalizadas entre os colonos, essas po-
pulações deslocavam-se para regiões nas quais poderiam 
reconstruir seus modos tradicionais de vida. Não poucas 
vezes, ao migrarem, acabavam chocando-se e entrando 
em conflito com as comunidades indígenas, com as quais 
disputavam as terras, obrigando-as a buscar novos es-
paços. O modelo de colonização adotado pelos governos 
brasileiros, cujos destinatários quase exclusivos eram os 
imigrantes europeus, acabou por produzir ondas migra-
tórias dos povos que ocupavam as matas há séculos e que, 
no entendimento do governo, eram terras devolutas, de 
sua propriedade e desabitadas. A colonização das matas 
na verdade tinha como pressuposto básico a “limpeza da 
terra” de todos aqueles que a ocupavam e que eram con-
siderados inaptos para transformá-la em unidades pro-
dutivas inseridas na economia nacional.

Embora os colonos tenham afirmado sempre que eles 
foram os desbravadores de imensos territórios que es-
tavam a sua espera para cultivá-los, desbravar signifi-
cou, antes de mais nada, erradicar “os bravos”, aqueles 
que eram os proprietários verdadeiros da terra: os índios, 
os caboclos, os negros, brancos pobres e que opunham 
resistência a todos os meios postos em funcionamento 
contra eles para expropriá-los. Na verdade, derrubar as 
matas significou, dramaticamente, acabar com todos os 
sistemas de vida que nela existiam: a flora, a fauna, os 
rios e arroios, os homens e as mulheres. E pelo fato de 
que, para europeus recém-chegados, que não tinham 
noção do que seja uma floresta e os modos de vida nela 
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existentes, tudo isso era selvagem, tudo pôde ser legiti-
mamente erradicado ou mantido afastado, ou subordina-
do. Não é de estranhar que a façanha civilizatória dos co-
lonos europeus se tenha sustentado na negação da vida 
e da cultura dos brasiliani, tidos e havidos como “negros”, 

“índios”, seres humanos inferiores e servis. Compreende-
-se por que as Igrejas Católica e Luterana, que acompa-
nharam os imigrantes em sua trajetória de colonização 
do Rio Grande do Sul, temiam que seus fiéis adotassem 
os modos de vida dos brasiliani e decaíssem para a con-
dição de “selvagens”. É que os brasiliani em suas práticas 
propiciatórias das divindades não precisavam da media-
ção da Igreja. Para eles, o clero e a Igreja eram inúteis e 
desnecessários. Sob este aspecto, eram mais radicais do 
que foi Lutero no século XVI.

Todo esse processo de expropriação e expulsão fez-se 
com uma notável resistência por parte dos atingidos, ten-
do assumido, em alguns casos, as feições de uma guerra 
contra as forças da repressão. Entre muitos, dois casos 
tornaram-se emblemáticos: a guerra contra os “monges 
barbudos”, comunidades quilombolas da região de Sole-
dade (WAGNER; PEREIRA, 1981) e a Guerra do Contesta-
do (MONTEIRO, 1974) travada por fazendeiros, pela polí-
cia de Santa Catarina e pelo exército nacional contra os 
caboclos da grande região do Planalto Catarinense. As 
duas guerras e todas as demais que não tiveram a sorte 
de ter sua memória preservada, acabaram em genocídios 
tal como o praticado anos antes nos sertões da Bahia, na 
Guerra de Canudos, em que pereceram os seguidores de 
Antônio Conselheiro (QUEIROZ, 1965).
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Os projetos de colonização, entretanto, não enfrenta-
vam apenas a resistência e o obstáculo impostos pelas 
populações caboclas e negras. A resistência maior, o obs-
táculo mais difícil de remover foram os povos indígenas 
que há séculos viviam no imenso e variado ecossistema 
das matas do Rio Grande do Sul. Foram em vão as ten-
tativas de catequizá-los e, assim, submetê-los à lógica 
da “civilização”. A alternativa que restou foi submetê-los 
à força por meio de dois métodos distintos: o primeiro, 
obrigando-os a ocupar espaços demarcados previamen-
te pelo governo sob a forma de toldos e de reservas; o 
segundo, permitindo que a polícia e os próprios colonos 
matassem os índios que se recusassem a viver nas reser-
vas demarcadas. Às margens da rodovia que liga Marau 
a Passo Fundo existe uma comunidade denominada São 
Luiz da Mortandade. Lá travou-se a última batalha dos ín-
dios comandados pelo cacique Maraú contra os colonos 
invasores e a polícia. Nenhum índio sobreviveu. Os co-
lonos puderam, então, uma vez “desbravados” os índios, 
desbravar as matas e implantar a civilização! Os colonos, 
ao narrar sua aventura civilizadora e ao enfatizar sua luta 
contra o mundo selvagem, sempre esqueceram de se fa-
zer uma pergunta fundamental: “A quem pertencia o es-
paço que ocupamos? A negação peremptória de que o 
espaço por nós ocupado pertencia aos índios, caboclos 
e negros revela o quanto fomos bárbaros matadores de 
índios, de negros e caboclos”. (cf. GOLIN, 2002, p. 31-47).

Entretanto, apesar da devastadora destruição dos ter-
ritórios e da memória dos povos indígenas, negros e ca-
boclos, não foi possível esconder o imenso repertório de 
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civilização que esses povos legaram aos imigrantes eu-
ropeus. Sem esse aporte, os europeus não teriam sabido 
como sobreviver nos novos ecossistemas, pois nada co-
nheciam sobre sua imensa diversidade biológica, clima, 
regime de águas, manejo das matas, métodos e sistemas 
de cultivo das plantas, de caça, de pesca e de coleta, iden-
tificação de animais peçonhentos e plantas venenosas ou 
com propriedades fitoterápicas. O estranho é que, apesar 
dessa significativa contribuição, as relações interétnicas 
que se estabeleceram foram de profunda dissimetria, de 
subordinação e domínio que só se mantiveram porque 
alimentadas geração após geração pelo preconceito, pelo 
desprezo e pela permanente exclusão, atitudes e menta-
lidades ainda hoje presentes e atuantes, apesar dos avan-
ços legais e jurídicos postos em prática pela sociedade e, 
sobretudo, pela luta travada nos últimos 30 anos pelas 
organizações e movimentos sociais negros e indígenas.
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A especificidade da 
ocupação do território do 
Rio Grande do Sul: 
fazendeiros e colonos

O que é hoje o Estado do Rio Grande do Sul foi um 
território repartido entre grupos de povos indí-
genas que o ocupavam há 7 mil anos a.C. Os po-

vos indígenas pertencentes à tradição Humaitá deixaram 
vestígios datados de 12 mil anos a.C. (SCHMITZ, 2006).

Depois deles vieram, pelo sul, os povos dos pampas: os 
pampianos, caçadores nômades e coletores, subdivididos 
em vários grupos: Charruas, Minuanos, Iarós, Guenoas e 
Chanás. A oeste e região da Lagoa dos Patos, bacia do 
Rio Ibicuí e parte da Depressão Central estavam os Gua-
ranis, subdivididos nos seguintes grupos: Patos, Tapes, 
Cainguás e Carijós. Nas matas subtropicais de araucárias 
do sul do Brasil estavam os Gês: Caingangues, Guianas, 
Coroados, Pinarés, Caaguás, Gualachos, Botocudos. Es-
tes, no Rio Grande do Sul ocupavam o Planalto gaúcho de 
leste a oeste (GOLIN, 2001).

Como se pode observar, os povos indígenas partilha-
vam entre si, de forma clara, os grandes ecossistemas de 
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que está constituído o Estado do Rio Grande do Sul atual: 
as matas subtropicais cobertas de pinheiros do Planal-
to e de suas áreas dissecadas adjacentes; as savanas do 
sul e oeste, a Depressão Central, a região litorânea e o 
complexo adjacente do Rio Guaíba e Lagoa dos Patos. 
As guerras, o apresamento e a submissão à escravidão e 
outras formas de trabalho compulsório rapidamente ex-
tinguiram a maioria desses grupos. Os que sobreviveram 
estão hoje circunscritos, como vimos anteriormente, as 
suas aldeias e reservas. Os portugueses e os espanhóis, 
depois os imigrantes europeus chegados no século XIX, 
tomaram suas terras e as ocuparam de dois modos clara-
mente distintos: os campos, savanas do Sul, do Oeste, do 
Litoral e do Planalto foram repartidos entre fazendeiros 
em grandes propriedades destinadas à criação extensi-
va de gado. Tal partilha das “terras de campo” já estava 
completada e fechada na primeira década do século XIX, 
como nos informa o geógrafo e historiador Nilo Bernar-
des (1997, p. 53-65). As terras de campo, por isso, não 
serão objeto de colonização. Esta só acontecerá na por-
ção do território coberto de matas – que não interessava 
aos fazendeiros –, em ritmo lento de 1824 a 1860 e de 
forma intensa no período de 1870 a 1900, num sistema 
de distribuição das terras inteiramente distinto da dos 
campos porque fundado na pequena propriedade tocada 
por trabalho familiar. Mata e campo, lavoura e pecuária, 
colonos e fazendeiros conviverão no Rio Grande do Sul 
como dois sistemas situados lado a lado, mas inteiramen-
te separados, embora o poder estivesse sempre do lado 
dos fazendeiros que, por sua posição e riqueza detinham 
o controle do Estado e de suas instituições.
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Politicamente e mesmo geopoliticamente os governos 
imperial e republicano decidiram que a colonização por 
imigrantes europeus era a única alternativa de integrar 
na nação os vastos territórios cobertos de matas situa-
dos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Leo 
Waibel, um geógrafo alemão que esteve no Brasil nas dé-
cadas de 40 e 50 como funcionário do IBGE e interes-
sado na avaliação do que fora o projeto de colonização 
iniciado no início do século XIX, afirma que “(…) o Brasil 
precisava (no início século XIX) de um novo tipo de colo-
no (diferente do açoriano), pequenos proprietários, livres, 
que cultivassem as terras de matas com auxílio das res-
pectivas famílias e que não estivessem interessadas nem 
no trabalho escravo, nem na criação de gado. O novo 
colono deveria ser tanto soldado como agricultor, para 
poder defender sua terra como cultivá-la. Onde poderia 
ser encontrado esse tipo de colono? Na Europa… (BER-
NARDES, 1997, p. 67-68).

O governo imperial, ao esboçar sua política imigratória 
destinada à colonização tinha claro que não se poderia 
repetir o fracasso da imigração açoriana, pois os açoria-
nos, chegados ao Brasil a partir de meados do século XVIII, 
tornaram-se, eles também, fazendeiros, frustrando os 
objetivos de consolidar uma economia agrícola fundada 
na pequena propriedade familiar. O que importa salientar 
na imigração açoriana, entretanto, foi o fato de que pela 
primeira vez, desde 1500, chegaram ao Brasil-colônia 
imigrantes com suas famílias. Até então vinham apenas 
os que pretendiam aqui permanecer o tempo suficiente 
para enriquecer e retornar à Europa. Muitos acabaram fi-
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cando e formando família, casando com mulheres índias 
ou negras. A importação de negros da África não levava 
absolutamente em conta o equilíbrio sexual da popula-
ção escrava. Em certos períodos, o desequilíbrio era tal 
que a proporção chegava a 20 homens para 1 mulher. É 
por essa razão que a chegada das famílias açorianas foi 
comemorada com a nomeação do porto onde desembar-
caram de Porto dos Casais, mais tarde Porto Alegre. A le-
gislação que regulamentava a imigração de colonos, po-
rém, tomou medidas para que não se convertessem em 
fazendeiros: recebiam pequenas propriedades nos terri-
tórios de matas e não lhes era permitido, sob nenhuma 
hipótese, comprar escravos. O trabalho nessas unidades 
era necessariamente livre e familiar. Fechava-se a eles o 
acesso aos territórios de criação de gado e abria-se o ca-
minho para a construção de um modelo agrário de tipo 
bimodal.

Uma vez definido o modelo de colonização, sua opera-
cionalização deu-se sob o comando do governo central e 
provincial com a decisiva participação de empresas pri-
vadas de colonização. A área a ser ocupada denomina-
va-se Colônia, cujas terras eram divididas em lotes, que 
em média chegavam a 20 ou 30 hectares, localizados em 
linhas, picadas ou travessões e cujo traçado levava em 
conta os acidentes de terreno e o acesso às vias de co-
municação e às fontes de água. Nem sempre, porém, os 
projetos de colonização cumpriam o que estabelecia a 
legislação: a obrigação do colonizador de medir, previa-
mente, os lotes, abrir as estradas, auxiliar os colonos na 
fase de instalação com ferramentas e sementes e mesmo 
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alimentos até a obtenção das primeiras colheitas. As con-
dições precárias a que foram submetidos e as imensas 
dificuldades de enfrentar uma floresta densa, de grande 
porte e que lhes era absolutamente desconhecida, ficou 
na memória desses colonos e seus descendentes como a 
fase heroica e sofrida de sua nova vida na América.

Todo o projeto de colonização contava também com 
lotes menores, destinados às futuras instalações urba-
nas das instituições públicas, religiosas e culturais, bem 
como dos serviços de comércio, de artesanato e de in-
dústria. A prosperidade dos núcleos coloniais dependia 
sempre, em seus inícios, das condições de escoamento 
da produção dos colonos em direção aos centros consu-
midores. Enquanto o sistema de transporte e de comu-
nicação não fosse viabilizado, os colonos mantinham-se 
em condições de extrema precariedade e, em muitos as-
pectos, assemelhavam-se aos caboclos e índios, com a 
diferença de que estes organizavam sua vida e a de suas 
famílias e comunidades com o mínimo de recursos vin-
dos de fora, o que os colonos mostravam-se incapazes 
de fazer. Apesar, porém, dessas enormes dificuldades 
iniciais, em fins do século XIX e inícios do século XX, as 
áreas destinadas à colonização nas regiões da Depressão 
Central, junto as encostas da serra, no eixo que vai de São 
Leopoldo em direção ao oeste até Santa Maria e Santiago 
e na encosta superior da serra, cujo centro dinâmico era 
Caxias do Sul, estavam completamente ocupadas e com 
numeroso contingente de jovens colonos que buscavam 
terras para se instalar com suas famílias. Foi necessário 
então abrir novos e grandes projetos de colonização ao 
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longo da bacia do Rio Uruguai e seus afluentes. Foi nesse 
período que nasceram os projetos de colonização de Ijuí 
(1892), de Erechim (1908), e de Santa Rosa (1915). Para es-
ses novos territórios – como vimos antes, habitados por 
índios e caboclos – migraram sobretudo as novas gera-
ções de colonos que nas Colônias Velhas não mais tinham 
possibilidade de acesso a um lote. Por volta de 1930, as 
áreas de matas do Rio Grande do Sul estavam todas di-
vididas e apropriadas, esgotando desta forma a fronteira 
agrícola do Estado, o que obrigou as novas gerações de 
colonos a buscarem terras nas regiões Central e Oeste 
de Santa Catarina e nas regiões do Sudoeste e Oeste do 
Paraná.

Por volta de 1950 essas novas terras estavam também 
todas colonizadas ou em avançado processo de coloniza-
ção e ocupação. A partir de então, o sistema de ocupação 
das terras de mata do sul do Brasil por colonos europeus 
e seus descendentes esgotara suas fronteiras e sua di-
nâmica de reprodução estagnara, entrando subsequen-
temente em crise. A preocupação de então, tanto das 
autoridades públicas como, sobretudo, das instituições 
religiosas que acompanharam todo o ciclo de coloniza-
ção, será tanto de avaliar em que consistiu e como fun-
cionou o sistema de colonização e de que modo cumpriu, 
por um lado, a função geopolítica de ocupar as terras de 
matas que pertenciam aos índios e aos caboclos e que, 
por isso, segundo o parecer das autoridades, estavam 
fora do sistema nacional de poder e de domínio e, por 
outro, como se realizou, de forma segura e constante, o 
suprimento dos alimentos básicos para as cidades que 
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cresciam exponencialmente com a aceleração da urbani-
zação, do crescimento industrial e da prestação de ser-
viços. Tal avaliação foi tão positiva que a Região Sul pôde 
ser cognominada de celeiro do Brasil, embora fosse claro 
para os estudiosos, para a Igreja e para as autoridades 
da época, que o sistema de produção colonial, baseado 
na exploração intensiva da fertilidade natural das terras, 
estava em processo acelerado de esgotamento. O siste-
ma adotado pelos colonos, copiado do modelo indígena e 
caboclo, não previa a conservação do solo, nem a reposi-
ção de sua fertilidade. A técnica do pousio das áreas es-
gotadas adotada pelos colonos, que fundamenta a prática 
de rotação de terras, sofria de uma limitação drástica em 
virtude do reduzido tamanho dos lotes por eles adqui-
ridos. Esse sistema de rotação, para ser eficaz, deveria 
dispor de pelo menos o triplo de terra cultivável. Mazo-
yer e Roudart demonstram que as consequências dos 
sistemas de produção que têm como ponto de partida a 
derrubada e a queimada de florestas são a contínua re-
dução da fertilidade, a erosão e a diminuição da umidade 
do clima. O quadro se tornaria ainda mais dramático se 
os cultivos ocorressem em áreas de acentuado declive, o 
que era muito comum entre nossos colonos (MAZOYER; 
ROUDART, 2001. Cf. cap. 3 – “Os sistemas de culturas em 
terrenos de florestas abatidas-queimadas. A defloresta-
ção e a formação dos sistemas agrários pós-florestais”, p. 
111-117).

A alternativa apontada para a crise da agricultura dos 
colonos e, portanto, para a sociedade dos colonos, con-
sistia no desenvolvimento e adoção de novos sistemas de 
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produção que permitissem repor a fertilidade dos solos 
com o consequente aumento da produtividade, o que 
implicava pôr em prática novos métodos de cultivo, com 
novas tecnologias e novos meios de produção, o que, por 
sua vez, requeria a definição de parte do poder público 
de novas políticas agrícolas capazes de canalizar os re-
cursos necessários para dar sustentação ao novo mode-
lo de agricultura dos colonos, assim como a capacitação 
que eles precisavam para colocá-lo em funcionamento. 
O clero, que acompanhava os colonos desde sua chega-
da e em suas contínuas migrações para a fronteira agrí-
cola, envolveu-se com grande empenho nos projetos e 
propostas que visavam “salvar os colonos da pobreza e 
da miséria”, afinal, eles eram majoritariamente sua base 
social. Os seminários, que reuniam grandes contingentes 
de meninos, quase todos filhos de colonos, rapidamente 
converteram-se em verdadeiras propriedades-modelo 
que os colonos visitavam e nas quais poderiam adquirir 
raças novas e melhoradas de suínos, aves, vacas leitei-
ras, assim como de um vasto leque de plantas e semen-
tes melhoradas, de métodos de conservação do solo por 
meio do traçado de curvas de nível, aproveitamento dos 
dejetos animais, adubação verde, compostagem e rota-
ção de culturas (em lugar de rotação de terras).

Nós, que nascemos na década de 40 e ingressamos no 
seminário no início da década de 50, fomos testemunhas 
da crise do modelo colonial, seja por força do fechamen-
to da fronteira agrícola, seja pela decadência acelerada 
da produção dos colonos. No seminário, estávamos num 
lugar privilegiado, pois participamos diretamente da 
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construção do que se tornaria mais tarde o modelo da 
agricultura familiar da primeira modernização da agri-
cultura, cujo eixo fundamental estava centrado em no-
vos usos e manejos do solo, com novos meios e novas 
tecnologias fundamentalmente sob controle dos colonos. 
Foi uma verdadeira revolução agrícola, operada desde o 
interior das unidades familiares.

A partir da década de 70, contudo, sob o regime militar 
e sob forte repressão dos movimentos sociais no cam-
po, implanta-se a segunda modernização da agricultura, 
esta inteiramente sob o comando do capital financeiro 
e industrial que controlava monopolisticamente os três 
setores estratégicos de sua dinâmica: a moto-mecânica 
(tratores, máquinas e implementos); insumos químicos: 
adubos, inseticidas, herbicidas e medicamentos veteri-
nários; e, finalmente, os insumos biológicos: sementes, 
animais e plantas melhoradas ou hibridadas. A partir de 
então, a tendência nesses três setores foi de um inten-
so processo de concentração de capitais, acompanhada 
de um também intenso êxodo de colonos que, em sua 
maioria, não possuíam terra e/ou capital suficiente para 
ingressar na nova etapa de desenvolvimento capitalista 
da agricultura e da pecuária.

A tentativa, na década de 80, de recriar o mundo dos 
colonos mediante um programa radical de reforma agrá-
ria, foi simplesmente derrotada e inviabilizada política e 
economicamente pela nova classe de proprietários de 
terras nascidos da segunda modernização da agricultu-
ra, a maioria deles antigos colonos, convertidos agora em 
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fazendeiros do agronegócio e imbuídos do mesmo espí-
rito conservador e reacionário dos antigos fazendeiros 
criadores de gado. Esses reduziram a questão agrária ao 
agronegócio. A sociedade dos colonos desapareceu ine-
xoravelmente. Seu sistema de reprodução, que se expan-
dia como uma mancha de óleo, no dizer de Jean Roche 
(1960), perdeu seu vigor e desapareceu. Quando o modo 
de produção capitalista revoluciona a agricultura, destrói 
o mundo constituído pelo grande projeto de imigração 
e colonização europeia no Sul do Brasil. Desaparecem 
os colonos e, com eles, as funções culturais, religiosas e 
profissionais que o Estado e as Igrejas Católica e Lutera-
na presidiam e articulavam. É esse fator que explica o es-
vaziamento dos seminários e casas religiosas de ordens 
e congregações masculinas e femininas. Inclusive muitos 
colégios fundados pelas ordens religiosas para educar os 
filhos dos colonos mais abastados desapareceram ou fo-
ram entregues ou vendidos ao governo do Estado, que os 
integrou à rede estadual de educação.

O modo de produção capitalista, ao liquidar o mun-
do que os colonos criaram, não o fez de forma absoluta. 
Uma parcela muito pequena deles integrou-se à dinâmi-
ca capitalista de produção. Com eles, e para além deles, 
permaneceram, com intensa presença, os traços abrasi-
leirados das culturas europeias trazidas pelos imigrantes 
e que, hoje, celebram-se em grandes eventos de caráter 
festivo e mercantil, enfatizando traços que assumem a 
forma seja de tradição e de memória coletiva dos diver-
sos grupos étnicos, seja das suas específicas culturas ali-
mentares. Sabemos que as tradições, como nos ensinam 
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Hobsbawm e Ranger (1984), são invenções coletivas cuja 
função é, nos momentos dolorosos de transição e pro-
fundas mudanças sociais, de recomposição dos traços 
fundamentais da identidade coletiva de frações da so-
ciedade que nos processos de mudança viram destruídas 
suas condições originais e históricas de existência: “Eu 
ainda, apesar de tudo, continuo sendo italiano, alemão, 
polonês…”. Nesse contexto é importante enfatizar que 
nós só pudemos existir como seminaristas e candidatos 
ao sacerdócio na sociedade dos capuchinhos porque o 
modo de vida próprio dos colonos italianos o sustentou, 
lhe deu valor moral, cultural e social. Ninguém hoje po-
derá ser seminarista do modo e do jeito como nós o fo-
mos. É igualmente importante salientar que, por tudo o 
que foi referido, nós somos personagens dessa história e 
dessa tradição: entramos no seminário quando o mundo 
criado pela colonização estava entrando em crise, oca-
sionada pela inviabilidade do modelo agrícola calcado na 
tradição indígena e cabocla e, como vimos, pelo esgota-
mento dos espaços destinados à colonização. Hoje talvez 
seja impossível saber o quanto a percepção inconsciente 
desta crise pesou na decisão de nossos pais e mesmo na 
nossa de ingressar na vida religiosa.
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As comunidades dos 
colonos: a reconstrução da 
vida na América

Q uando nos dedicamos a pensar sobre o que sig-
nificou para nossos antepassados a emigração, o 
abandono “del su paese”, de seus familiares, da 

comunidade em que viviam, tomar um navio, atravessar o 
Atlântico, chegar a um país absolutamente desconhecido 
e aí começar vida nova, temos dificuldade de entender 
como isto foi possível, quanta coragem era necessária 
para tomar tal decisão e enfrentar os riscos que a inicia-
tiva implicava.

Para podermos entender essa dimensão da nossa his-
tória ou da história da qual somos herdeiros, voltemos 
para a Itália para tentar entender o que poderia ter mo-
vido milhões de italianos a abandonar seu país e refazer 
a vida num outro mundo, na América. Alguns traços nos 
indicam como um imaginário coletivo poderia tanto ex-
plicitar suas angústias como a canção que diz: “La mè-
rica, che cosa sarala sta mèrica!!!…”, ou a certeza de que, 
emigrando, poderiam livrar-se de uma história secular 
de fome e penúria, indo em busca da “cocagna”, da co-
mida boa e abundante. Estes aspectos do imaginário dos 
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emigrantes, porém, não são suficientes, por si sós, para 
nos revelarem as reais dimensões do sentido profundo 
da decisão de emigrar.

O que significa emigrar

As emigrações de populações desde seus territórios de 
origem para outras regiões são um fenômeno recorren-
te na História da humanidade. Conhecemos bem, por-
que abundantemente documentadas, as emigrações de 
alguns povos da Antiguidade, não só dos povos bárbaros 
que invadiram a Europa Ocidental nos séculos IV e V d.C., 
mas de muitos outros povos, como os mongóis, que ata-
caram as demais grandes civilizações agrárias da Antigui-
dade como a chinesa, a hindu e a mesopotâmica.

Por que migram os povos? Não há uma resposta única 
para esta questão. Antes de mais nada, é preciso levar em 
conta que são raros os movimentos em que emigra a to-
talidade da população. Isto só acontece quando um povo 
vê seu território ocupado por outro e este invasor impõe 
à população autóctone sua expulsão, ou se vê coagida a 
ir em busca de territórios mais seguros para fixar-se e 
reorganizar sua vida. Os povos que emigram, entretan-
to, raramente encontram territórios vazios onde possam 
ou desejem instalar-se. Há sempre outros povos que ali 
chegaram antes e que só cedem seus territórios à força. 
É por essa razão que os povos atacados por povos emi-
grantes tendem a vê-los como invasores. E de fato o são. 
Quando dizemos que Roma foi invadida por bárbaros, a 



41

voltar ao sumárioCapítulo 1 - Na sociedade dos colonos

partir do século IV a.C., ou que os territórios indígenas 
foram invadidos pelos colonos alemães e italianos no Rio 
Grande do Sul, estamos levando em conta a perspectiva 
dos invadidos e não o ponto de vista dos invasores que, 
para todos os efeitos, são emigrantes.

Via de regra, as razões, causas e processos das emigra-
ções podem resumir-se às seguintes:

• crescimento excessivo da população;

• esgotamento dos recursos naturais necessários à so-
brevivência do grupo humano ou de parcela dele. Essa 
parcela excedente da população, dados os recursos 
existentes, então migra. Muito frequentemente são 
os jovens que empreendem o êxodo;

• mudanças climáticas severas, em particular diminui-
ção média da temperatura com invernos anormal-
mente longos e frios;

• e, finalmente, prática de guerra visando ao saque e ao 
butim. É preciso enfatizar que nas sociedades antigas 
os movimentos emigratórios são quase sempre, inva-
riavelmente, também expedições guerreiras, de con-
quista pela violência.

Nas sociedades modernas e contemporâneas euro-
peias, as emigrações são ao mesmo tempo expedições 
de conquista e de fundação, nos territórios ocupados, de 
colônias de exploração. Os europeus até meados do sé-
culo XIX não tinham excedentes de população para via-
bilizar a ocupação e a fundação de colônias. Adotaram 
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o expediente de forçar a emigração em massa de povos 
africanos para a América e aí submetê-los a um regime 
de governo escravista. Promoveram, também, interior do 
continente americano grandes movimentos de emigra-
ção compulsória de populações indígenas em direção a 
áreas de exploração intensiva de mineração ou de gran-
des plantações de cana-de-açúcar, tabaco, criação ex-
tensiva de gado e coleta de “drogas do sertão”.

Só a partir de meados do século XIX é que a Europa 
passou a dispor de excedentes populacionais que emi-
graram em massa para a América e para as novas colô-
nias que na expansão imperialista foram implantadas na 
África, Ásia e Oceania. A novidade das emigrações euro-
peias do século XIX, em contraste com as da Antiguidade 
e mesmo da Idade Moderna, é que estas são causadas por 
uma rápida expansão do modo de produção capitalista 
na Inglaterra e Irlanda, na Alemanha, Itália, Suécia, Polô-
nia, Portugal e Espanha. O movimento emigratório de ex-
cedentes da população russa realiza-se em direção ao Sul 
sobre territórios conquistados ao Império Otomano, em 
direção ao Pacífico e em direção ao Polo Norte (Sibéria 
sobretudo), dando origem ao gigantesco império russo 
mantido depois como unidade política pela União Sovié-
tica. Hoje são povos do chamado Terceiro Mundo, do an-
tigo sistema colonial iniciado no século XVI e do sistema 
colonial imperialista do século XIX e XX, que emigram 
desde o Sul em direção ao Norte, para as antigas metró-
poles imperialistas.
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As emigrações europeias do século XIX e início do sé-
culo XX têm um caráter muito específico. São emigra-
ções, como vimos, causadas pelos grandes impactos e 
transformações motivadas pela introdução do sistema 
social e de produção capitalista nos países europeus de 
origem dos emigrantes. São, por isso, emigrações provo-
cadas pelo desenvolvimento do capitalismo nas socieda-
des nacionais europeias.

Por que a introdução do modo de produção capitalis-
ta está na origem das emigrações maciças de europeus? 
Porque, como veremos com mais detalhes no caso da Itá-
lia, o capitalismo destrói os modos de organização social 
das comunidades e os sistemas variados de produção e 
de atividades econômicas que o precederam. Modifica-

-se bruscamente e em profundidade a divisão social do 
trabalho, o paradigma tecnológico que a sustentava, bem 
como a estrutura da propriedade dos bens de produção. 
A população, que se inseria num sistema social de pro-
dução e consumo, vê essas estruturas serem destruídas 
velozmente. E o resultado, sendo o modo de produção 
capitalista uma etapa muito superior de desenvolvimen-
to econômico e social, é a geração de uma enorme massa 
de trabalhadores expropriados e excedentes. São esses 
trabalhadores – camponeses, operários, artesãos, peque-
nos comerciantes, funcionários públicos, agentes de en-
tidades religiosas e de assistência social – que, não sendo 
absorvidos pelo novo patamar de desenvolvimento, terão 
de emigrar.
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Eles terão de sair em busca de trabalho em novos ter-
ritórios, em outros países que disponham de terras a se-
rem trabalhadas ou que necessitem de braços para a pro-
dução industrial e serviços. E como a América se suprira 
até meados do século XIX de trabalho importando povos 
da África Negra, num regime de trabalho escravo, e dada, 
de um lado, a possibilidade de colonizar a África nos mes-
mos moldes que fora colonizada a América, proíbe-se a 
emigração forçada da população negra para a América e, 
de outro lado, os excedentes produzidos pelo capitalismo 
que se implantara após a segunda metade do século XIX 
no continente europeu, é da Europa, de seus excedentes 
de população, que a América irá, a partir de então, suprir-

-se, tanto para substituir os escravos quanto para ocupar 
os vastos espaços que a expansão imperialista abrira no 
continente. Os montantes da emigração europeia no sé-
culo XIX e primeiros anos do século XX podem facilmen-
te ser medidos pelos números da tabela a seguir:

Tabela 1 Emigrações – 1820/1920 – Em números absolutos e parciais

Origem Destino Números

Europa ocidental América do Norte 24.000.000

América do Sul 8.000.000

Austrália e Nova 
Zelândia

3.000.000

África 1.500.000

Rússia Ásia Central 4.000.000

Sibéria e Leste da Ásia 6.000.000

China Diáspora chinesa 2.300.000

América Europa 7.000.000
Fonte: Black, Jeremy (Edditor). World History Atlas. Londres: Dorling Kindersley, 
2005. p. 100-101.



45

voltar ao sumárioCapítulo 1 - Na sociedade dos colonos

Os europeus que emigraram para o Brasil, em particu-
lar para o Rio Grande do Sul, vieram na condição de co-
lonos para ocupar, como agricultores, as terras de matas 
subtropicais que cobriam vastas regiões do território do 
Estado e dificultavam sobremaneira sua integração com 
o restante do país. Inseriram-se na sociedade brasileira, 
em acelerado processo de urbanização e em profundo 
processo de mudança social e política provocado pela 
extinção do regime escravista de trabalho e do sistema 
monárquico de poder. Especializaram-se na produção de 
alimentos básicos para si próprios e para a sociedade ur-
bana que os exigia em quantidade e variedade cada vez 
maior. É por causa deles e de sua peculiar inserção na 
economia brasileira que o Rio Grande do Sul, por longo 
tempo, foi chamado de “celeiro do Brasil”.

A emigração italiana

A consciência de uma fuga em massa

“Saúdo-vos em nome de meus oito mil administrados, dos 
quais 3 mil emigraram para a América e 5 mil preparam-se 
para segui-los” (SERENI, 1968, p. 351).

Essa frase foi pronunciada pelo síndico (prefeito ou 
administrador) da pequena cidade de Moliterno, perten-
cente à província de Basilicata, sul da Itália, por ocasião 
da visita à localidade do então presidente Zanardelli. A 
frase não exprimia apenas a realidade do burgo do síndi-
co de Moliterno. Aplicava-se quase literalmente a todo o 
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norte da Itália. A sociedade italiana tomava assim cons-
ciência da fuga em massa de seus compatriotas:

Por toda a parte, na Itália, ouve-se falar, nos últimos anos 
do século XIX e nos primeiros do século XX, dessa fuga 
dos italianos das províncias mais pobres; e o fluxo emi-
gratório assumirá um volume tal que o fenômeno pode 
ser computado entre os mais extraordinários movimen-
tos humanos, e não há outro semelhante a ele por seus 
traços característicos, pelo número de homens que en-
volveu, pela continuidade em larga escala e pelos efeitos 
que isso teve em outros países (Idem, p. 351)

Para Emílio Sereni, embora não se possa negar este e 
outros aspectos do problema emigratório, é preciso ir à 
origem do problema:

Não é possível falar do processo de evolução capitalista da 
agricultura e da formação de um proletariado agrícola de 
massa sem esclarecer este fato fundamental: que esse de-
senvolvimento e este processo realizaram-se em condições 
tais que uma parte considerável da população italiana é vio-
lenta e definitivamente expulsa do processo produtivo na-
cional e constrangida a buscar em outros países as condições 
elementares de vida que a Itália lhe negara (Ibidem, p. 351).

Os números da emigração

Já sabemos que a emigração europeia do século XIX foi de 
milhões de pessoas. Sabemos também que a emigração 
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italiana foi muito elevada. Vejamos agora alguns detalhes 
desse processo emigratório e quem eram os emigrantes.

Antes da unificação italiana – que só se completou em 
1870 – existia um fluxo emigratório que se circunscrevia 
aos países vizinhos, em particular à França. E era, sobre-
tudo, temporário. Sereni observa que “A mais importante 
emigração italiana, a que se dirigia à França, não ultra-
passava, em 1861, a uma colônia de 76 mil pessoas” (SE-
RENI, 1968, p. 352).

É só depois da unificação, conforme Sereni, que se avo-
luma o número de pessoas que emigram massivamente 
para fora da Europa, a maioria deles de forma definitiva, 
como mostram os números da tabela a seguir.

Tabela 2 Emigração média anual, por quinquênio – temporária 
e permanente – 1870/1913

Anos Números

       -1870 119.000

1871-1875 126.000

1876-1880 109.000

1881-1885 154.000

1886-1890 222.000

1891-1895 275.000

1896-1900 310.000

1901-1905 554.000

1906-1910 651.000

        -1913 873.000
Fonte: Sereni, 1968, p. 352.



48

voltar ao sumárioCapítulo 1 - Na sociedade dos colonos

A Tabela 2, apesar da imponência dos números, não 
dá conta da numerosa emigração clandestina, nem dos 
emigrados que retornavam depois à Itália. Para se ter 
uma avaliação mais acurada da emigração, é preciso ten-
tar dimensionar, primeiro, a perda líquida e permanente 
de população sofrida pela Itália por causa da emigração. 
Dispõe-se de dados discriminados para o período de 1861 
a 1911.

Esta tabela, segundo Sereni, é calculada levando em conta 
a diferença entre os aumentos de população que resultam 
da diferença entre o número de nascimentos e falecimen-
tos e os aumentos da população efetivamente resultantes 
através de sucessivos censos. A tabela exclui, portanto, a 
emigração temporária (que é considerável) e só computa 
a população italiana que foi expulsa de forma definitiva do 
processo produtivo nacional! (SERENI: 1968, p. 352-353).

Tabela 3 Emigração líquida, por decênio – 1861/1911

Anos Números

1861-1871 16.253

1872-1881 362.335

1881-1901 2.190.434

1901-1911 1.661.366

1861-1911 4.190.288
Fonte: Sereni, 1968, p. 353.

É notável como, a partir de 1870, o número de emigra-
dos cresce, saltando rapidamente para a casa dos mi-
lhões de pessoas.
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Quem são essas pessoas que emigram, que vão para 
outros países em busca de trabalho? A resposta é cate-
górica, segundo as estatísticas e testemunhos da época: 
a maioria deles era de trabalhadores do campo, trabalha-
dores rurais. É do campo que eles são expulsos para fora 
de seu país. A Tabela 4 especifica e mostra em percen-
tuais as profissões dos emigrados.

Tabela 4 Profissão dos emigrados italianos, em percentual – 1878-1896

Categoria de trabalhadores 1878-1880 1894-1896

Trabalhadores rurais
(lavoratori agricoli)

 42  45

Operários agrícolas (terrazieri)  21  26

Pedreiros, canteiros, oleiros, etc.  16  17

Outros operários e artesãos  12  6

Outras profissões  9  6

Total  100  100
Fonte: Sereni, 1968, p. 353.

Os trabalhadores classificados pelos censos como la-
voratori agricoli ou contadini, coloni, mezzadri represen-
tam quase 50% de todos os emigrados, entretanto, como 
observa Emilio Sereni (1968, p. 353), sabe-se que os clas-
sificados no censo como terrazieri são esmagadoramente, 
quanto a sua origem social, contadini, camponeses. São 
também majoritariamente camponeses ou assalariados 
rurais os que aparecem nas estatísticas como canteiros 
(em italiano, spaccapietre). Em razão disso,

(…) mesmo que nos limitemos a somar o percentual dos emi-
grados classificados como trabalhadores agrícolas ou como 
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trabalhadores braçais, operários (terrazieri), resulta que qua-
se 75% deles é constituído (…) de trabalhadores rurais; é aqui, 
portanto, que se verifica o fenômeno de expulsão em massa 
de milhões trabalhadores do processo produtivo nacional, 
que chega, no período de 1861 a 1911, a não menos que três 
milhões de trabalhadores agrícolas. (SERENI, 1968, p. 354)

“Porca Itália, andemo via!!!”

O fenômeno emigratório italiano não é, consideran-
do-se suas regiões de origem, homogêneo. Para melhor 
entendermos esta realidade, examinemos a Tabela 5, que 
apresenta as médias anuais de emigração por região.

Tabela 5 Distribuição regional do fenômeno emigratório – Médias 
anuais 1870-1909

Regiões 1870-1900 1901-1909

1 – Itália Setentrional

Piemonte  34.447  55.076

Ligúria  4.325  6.793

Lombardia  21.660  50.178

Venezia  98.107  98.763

Total  151.539  210.812

2 – Itália Central

Emilia  11.866  33.209

Toscana  13.764  30.700

Marche  4.261  21.907

Úmbria  608  9.824

Lazio  1.104  12.273
Fonte: Sereni, 1968, p. 354.
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Regiões 1870-1900 1901-1909

Total  31.603  107.913

3 – Itália Meridional e Insular

 Abruzzi  14.320  48.744

 Campânia  29.405  70.766

 Puglie  3.106  20.906

 Basilicata  9.425  14.460

 Calábria  15.355  43.279

 Sicília  14.596  75.265

 Sardenha  501  5.521

 Total  86.528  278.521

Total geral  269.670  597.246
Fonte: Sereni, 1968, p. 354.

Na interpretação dos dados da Tabela 5, Emilio Sereni 
destaca que, à primeira vista, é notável a superioridade 
numérica da Região Norte. Acontece, porém, que não é 
suficiente o exame numérico para nos darmos conta da 
realidade regional do fenômeno emigratório. À exceção 
do Vêneto, a emigração setentrional é em grande medi-
da uma emigração temporária, que se repete ano após 
ano. Daí a razão das elevadas cifras médias anuais que 
dão a impressão de que o fenômeno emigratório fosse aí 
mais volumoso. Ocorre que os trabalhadores do Sul que 
emigram, em geral, o fazem de forma permanente. O fe-
nômeno tem, por isso, no Sul, uma envergadura maior do 
que no norte, à exceção, como vimos, do Vêneto.

No período de 1895-1900, em torno de 63% dos que 
emigraram para a América, em sua maioria emigrantes 
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permanentes, provinham do sul da Itália e das ilhas. Ape-
nas 12% provinham da Itália Setentrional

Uma observação ainda, talvez mais esclarecedora, nos 
faz Sereni: a grande maioria dos emigrantes são origi-
nariamente trabalhadores da agricultura, mas da agri-
cultura das regiões mais atrasadas e mais agravadas pela 
sobrevivência de relações feudais. Na Itália Setentrional, 
por exemplo, a região que fornece o grosso da emigra-
ção é, de longe, o Vêneto (110 emigrados para cada grupo 
de 10.000 habitantes na média anual do período de 1887-
1900). É o Vêneto, entre as regiões da Itália Setentrional, 
a que mais permaneceu atrasada no desenvolvimento in-
dustrial, aquela, também, na qual de forma mais acentua-
da permaneceram no campo os resíduos de relações feu-
dais, sob muitos aspectos semelhantes aos encontrados 
no Sul da Itália. Em contrapartida, permanece relativa-
mente baixo o percentual anual de emigrantes daquelas 
regiões em que, como na Ligúria, já ocorrera um certo 
desenvolvimento industrial (43 emigrados para cada gru-
po de 10.000 habitantes) e até mesmo nas regiões que, 
embora permanecendo atrasadas no desenvolvimento 
industrial, avançaram mesmo assim rapidamente na des-
truição dos resíduos feudais mediante um rápido desen-
volvimento capitalista na agricultura. Nessas regiões o 
percentual da emigração sobre a população permanece 
relativamente baixo nos maiores centros do proletariado 
agrícola: na Emília, 50 por 10.000 habitantes; nas Puglie, 
17. Nessas regiões, no período de 1901-1909, o percentual 
dos emigrados permanece muito inferior à média das de-
mais regiões geográficas.
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Segundo Emílio Sereni, e igualmente para Renato 
Zangheri (1977), lá onde o atraso industrial e a manuten-
ção das relações feudais foram elevados, elevada tam-
bém terá sido a emigração permanente dos trabalhado-
res. Este é certamente o caso do Sul da Itália, em que 
a proporção dos emigrados sobre cada grupo de 10.000 
habitantes atinge 102 nos Abruzzi, 115 na Calábria e 184 
na Basilicata. Se se levar em consideração que a emigra-
ção tem aí um caráter permanente, o fluxo emigratório 
eleva-se, respectivamente, no período de 1901-1909, a 
proporções de 337, 308, 305 emigrantes ao ano para cada 
grupo de 10.000 habitantes.

Não é de estranhar, portanto, que a população do Sul 
da Itália tenha sua população fortemente diminuída no 
período. Estamos claramente diante de um verdadeiro 
fenômeno de fuga em massa de trabalhadores agríco-
las das zonas onde mais persistentemente sobreviveram 
relações feudais. Esta é certamente a causa principal da 
emigração, mas não a única.

A interpretação que o professor Sereni nos apresentou 
anteriormente pode ser contrastada por um olhar um 
pouco distinto do dele e que nos é dado pelo jurista e so-
ciólogo Giorgio Giorgetti. Ele afirma, referindo-se à Itália 
meridional e que pode ser aplicado à região do Vêneto:

Para as massas rurais, o efeito mais significativo da de-
molição da feudalidade e de seus modos de operação foi 
a exclusão da população (camponesa) do gozo dos usos e 
direitos tradicionais – entre os quais assumia particular 
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importância o jus pascendi (ou o direito dos camponeses 
de pastejar seu gado nas terras comuns, processo social 
semelhante ao que na Inglaterra se denominou Enclosu-
re Acts). Disto resultou uma profunda crise da economia 
camponesa, já anteriormente golpeada pelo agravamento 
dos contratos agrários verificados depois de meados sé-
culo XVIII (GIORGETTI, 1974, p. 243).

E acrescenta o autor:

Com ritmos e características diferentes de região para 
região, o processo de erosão das estruturas consuetudi-
nárias (feudais) e da desagregação social, já parcialmente 
delineada no período anterior, atingiu então uma notável 
aceleração (p. 243-244).

Em outras palavras, quer da parte dos antigos senhores 
feudais, agora travestidos de senhores burgueses, quer de 
uma burguesia nova, ascendente, não aconteceu – por-
que eles o impediram – uma redistribuição de terras su-
ficiente aos camponeses, que lhes permitisse inserir-se 
na sociedade capitalista nascente. Foram expropriados 
dos antigos direitos consuetudinários e inteiramente pri-
vados de novos direitos. Tal condição, adverte Giorgetti, 
deve-se à estratégia dos proprietários, que temiam per-
der sua abundante e barata mão de obra, pois entendiam 
que sua diminuição poderia ocasionar uma notável ele-
vação de salários dos trabalhadores rurais.

Lá onde o sistema capitalista avançou em profundi-
dade no campo e na cidade e se consolidou, as relações 
feudais foram erradicadas, os camponeses expropriados 
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de seus antigos direitos, convertendo-se assim em assa-
lariados rurais, ou assalariados urbanos, ou ainda obriga-
dos a buscar trabalho nos países europeus em acelerado 
processo de implantação do capitalismo, ou ainda, tendo 
de emigrar para América.

Na região do Vêneto e na Itália Meridional que, como 
nos mostra Sereni, exibem números muito mais elevados 
de emigrantes do que as demais, isto não ocorreria por 
causa da permanência das relações feudais, ao contrário, 
os camponeses nada ganharam na transição do feudalis-
mo para o capitalismo, nem condição de assalariados do 
campo e da cidade. Para eles, o advento do capitalismo 
fechou todas as alternativas a não ser buscar em outro 
continente a alternativa de construir uma nova vida. Nas 
demais regiões, nas quais os números mostram uma me-
nor proporção de emigrantes, a extinção das relações 
feudais já fora completada e os processos de êxodo rural, 
de emigração e de proletarização, já estavam concluídos 
por volta de 1860.

Retornando a Emilio Sereni, é bom observar que ele le-
vanta outras causas da emigração italiana, das quais des-
tacam-se duas. A primeira diz respeito aos contatos mais 
frequentes da população camponesa com o exterior, fa-
vorecidos pelo desenvolvimento dos transportes e pelos 
meios de comunicação, que lhes trouxeram a oportuni-
dade de conhecer condições de vida e trabalho relativa-
mente melhores e mais livres do que aquelas a que esta-
vam submetidos em suas comunidades pelos senhores da 
terra. Puderam fazer comparações entre suas vidas mi-
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seráveis e famintas com formas alternativas de vida em 
outros países que, mesmo trabalhosas, eram melhores 
do que o regime semiescravo a que estavam submetidos. 
Poder fazer comparação entre dois sistemas de vida e a 
possibilidade de escolher uma nova vida, em outro lugar, 
foi algo altamente mobilizador para essas populações 
empobrecidas e brutalmente exploradas.

Em segundo lugar, e inseparável da consciência míni-
ma de sua condição degradante de vida, está o fato con-
creto de que uma parcela elevada dos emigrados aban-
dona seu próprio país porque ali não encontra mais nem 
as condições mais elementares de vida. Esta consciência 
torna-se cada dia mais clara entre os trabalhadores da 
Itália e entre os que a abandonam. Quando partem para a 
América, observa Sereni, não vão em busca de uma terra 
prometida, não se dirigem para lá cheios de um ânimo 
de quem vai deixar o pior pelo melhor. Sabem muito bem 
que lá encontrarão uma vida de sofrimentos e de traba-
lho. Eles partem porque em seu país não têm outra alter-
nativa e o dizem com uma força extraordinária: “Porca 
itália, andemo via”

Os camponeses vênetos cantavam este refrão, tirado 
de um poemeto escrito pelo poeta popular Berto Barba-
rani. É a expressão da síntese de uma longa maturação da 
consciência coletiva, que se encontra inserido nas estro-
fes a seguir:

Crepá la vaca que dasea el formaio;
Morta la dona a partorir ‘na fiola;
Protestà le cambiali dal notaio.



57

voltar ao sumárioCapítulo 1 - Na sociedade dos colonos

Una festa, seradi a l’osteria
Con gran pugno batù su la tola:

“Porca Itália”, i bastiema, “andemo via”.
(BARBARANI, Apud SERENI, 1968, p. 247).

Pensemos num camponês que perdeu sua vaca que lhe 
dava o leite das crianças e o queijo il companático della 
polenta; que perdeu a esposa, morta no parto, e que, fi-
nalmente, perdeu sua terra hipotecada porque não con-
seguiu pagar suas dívidas. A alternativa é uma grossa 
blasfêmia e a fuga, o êxodo, pois já não lhe sobrara prati-
camente mais nada.

Os camponeses da Lombardia também demonstraram 
uma aguda consciência de sua situação intolerável, que 
os empurrava para fora de seu país, quando responderam 
com esse “manifesto” à exortação do ministro do reino 
para que não emigrassem, para que não abandonassem 
sua nação:

Cosa entendete per uma nazione, signor ministro? È la 
folla degli infelici? Ah, allora si, noi siamo davvero una 
nazione (…) Noi semminiamo e raccogliamo il grano, ma 
mai assaggiamo il pane bianco. Coltiviamo la vite, ma non 
beviamo il vino. Alleviamo il bestiame, ma non mangiamo 
carne. Siam vestiti di stracci (…) E malgrato questo, voi ci 
consigliate, signor ministro, di non abbandonare la nostra 
pátria. Ma é una patria il paese in cui non si riesce a vivere 
del próprio lavoro? (LAVELEYE, 1880, p. 350, apud SERENI, 
1968, p. 358).
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Eis aí, de forma clara, num manifesto direto à autori-
dade da nação, a verdadeira razão do abandono da pátria: 

“estamos indo embora porque aqui não se consegue mais 
viver do seu próprio trabalho”, isto é, simplesmente, não 
se consegue mais viver. Emilio Sereni, na mesma direção, 
expressa:

Non si riesce a vivere col proprio lavoro, questo é in realtà 
il motivo dell’emigrazione. Non si trata solo di mangiare 
pane bianco o di mngiare polenta, di avere o no un bic-
chiere di vino per refocilarsi dopo un lavoro estenuante: 
non si riesce a vivere col próprio lavoro, é questa la realtà 
che caccia milioni d’italiani fin nei lontani paesi d’oltrama-
re. Lo svilupo dei nuovi rapporti economici e sociali caccia 
inesorabilmente questi milioni di lavoartori dal processo 
produttivo nazionale. (SERENI, 1968, p. 358; Anexo 3).

Começar vida nova, “per riescere da vivere col própio lavoro”

Ao receber terras para cultivo no regime de colonização, 
o imigrante tornou-se colono, apropriando-se da desig-
nação oficial como categoria definidora de uma identida-
de social… Há muitos relatos que mostram a conversão 
do imigrante a colono e em todos pode ser percebida a 
vinculação comunitária relacionada à linha ou à picada 
(termos usados como sinônimos), construída pela noção 
de sociabilidade, e também destaque simbólico dado à 
propriedade familiar como resultado da domesticação da 
floresta. Neste sentido, a categoria colono é usada posi-
tivamente, sugerindo um estilo de vida marcado pelo tra-
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balho árduo realizado em família, em um espaço preciso, 
o lote colonial (SEIFERTH, 2009, p. 55).

Na Itália, os imigrantes viviam em aldeias, com suas 
estruturas comunitárias e seus modos históricos de vida 
profundamente marcados por relações semifeudais le-
gitimadas por justificações religiosas em acelerado pro-
cesso de mudança provocado pela introdução de rela-
ções sociais capitalistas pela redefinição das relações 
de poder desencadeadas pelo movimento de unificação 
nacional, como vimos anteriormente. Os imigrantes, aqui 
chegados, são encaminhados para uma colônia na qual 
irão instalar-se num lote, em que irão morar e trabalhar 
com suas famílias.

No lote os colonos erguiam suas moradias, construíam 
o paiol, a pocilga, o galinheiro, a estrebaria, delimitavam 
o potreiro dos porcos e das vacas; derrubavam as matas 
para iniciar a produção dos alimentos necessários para a 
família e para o comércio. Simultaneamente, como con-
dição de sobrevivência social, davam início à construção 
das estruturas comunitárias básicas destinadas ao conví-
vio social, ao lazer e à vida cultural e religiosa: a capela, a 
escola, o salão de festas, a cancha de bochas, o campinho 
de futebol, a bodega e o cemitério. A linha ganhava des-
ta forma uma identidade e um nome, em geral, entre os 
italianos, derivado do santo padroeiro da capela. A vida 
comunitária cumpria a função essencial de auxiliar na 
construção de uma nova vida no Brasil depois do aban-
dono de suas comunidades de origem na Itália. A preca-
riedade das condições iniciais da colonização levava-os 
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a reforçar mecanismos de proteção e defesa coletiva, de 
convivência e de mútua ajuda. Mantinham frequente-
mente, com os encarregados de gerenciar a colônia e 
com o governo, relações tensas provocadas pela preca-
riedade das condições que lhes foram oferecidas ou a di-
ficuldade de acumular o dinheiro suficiente para, ao tér-
mino de dez anos, pagar a terra e receber sua escritura. 
Tinham igualmente de enfrentar a exploração a que os 
submetiam os comerciantes, que sempre lhes pagavam 
pouco pelo que vendiam e lhes cobravam muito pelo que 
compravam. Temiam que aqui se repetisse o drama que 
os fizera emigrar: de não poder viver de seu próprio tra-
balho. Reclamavam a presença do padre, pois dele pre-
cisavam para sacramentar as novas relações sociais que 
se propunham a construir para poderem viver com o mí-
nimo de dignidade. Confiavam nele porque acreditavam 
que o padre era a única figura que, entre os que deti-
nham poder, poderia garantir as mediações necessárias 
com os poderes que eles percebiam como hostis e explo-
radores. Tentaram repetir aqui a experiência comunitá-
ria que trouxeram da Europa. Perceberam rapidamente 
que teriam de construir, considerando a especificidade 
do país em que viviam, novas formas de convivência sem 
abandonar os valores que consideravam fundamentais 
para sua vida. Perceberam também que a vida cotidia-
na precisava apoiar-se sobre dois sólidos pilares: de um 
lado, a família e a terra que lhes foi destinada, de outro, 
a comunidade, na qual a família ampliava a convivência e 
as relações de sociabilidade: era o espaço onde, coletiva-
mente, rezavam, celebravam as festas do santo padroeiro, 
dançavam, namoravam, jogavam bochas, baralho, futebol, 
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bebiam, alguns embriagavam-se, brigavam, discutiam 
política, trocavam informações, sementes e animais. Na 
escola, por eles construída, em classes unidocentes, os 
filhos aprendiam a ler, escrever, contar e obedecer sob a 
regência de um professor que dominava minimamente os 
saberes básicos para os colonos. Era nas proximidades da 
capela que, num lugar cercado e previamente abençoado, 
enterravam seus mortos, depois de velados por todos os 
membros da comunidade. Era na comunidade por eles 
construída e constituída que os colonos passavam a qua-
se totalidade de seu tempo de vida. Nascia, assim, a so-
ciedade dos colonos.

Denominamos de sociedade dos colonos ao modo sin-
gular de organização social e comunitária, econômica, 
política, cultural e geográfica que os imigrantes europeus 
e seus descendentes criaram no Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina e Paraná, a partir de meados do século XIX, 
quando começaram a chegar, em grandes levas, de países 
europeus, que naquele período, passavam por profundas 
transformações econômicas, sociais e políticas decor-
rentes de processos internos de acelerada implantação 
do sistema capitalista, da unificação de seus territórios 
em Estados nacionais modernos e da disputa geopolítica 
pelo domínio do espaço europeu e de espaços mundiais 
que, no momento, estavam em vias de se converter em 
vastos domínios coloniais ou semicoloniais.

Um método adequado para compreendermos de que 
modo nós somos fruto dessa sociedade consiste na aná-
lise das informações que coletamos nos questionários (16 



62

voltar ao sumárioCapítulo 1 - Na sociedade dos colonos

ao todo) que preenchemos e nos textos-memórias que 
escrevemos contando nossas histórias.

Comecemos com nossos avós paternos: 10 deles nas-
ceram na Itália, 1 na Lombardia, na província de Mântua, 
e os demais nas províncias da grande região do Vêneto; 
6 nasceram no Brasil, 4 são filhos de imigrantes e 1 ape-
nas é luso brasileiro. Das avós paternas, 5 são nascidas na 
Itália e as demais no Brasil; duas delas são luso-brasilei-
ras. Dos nossos avós maternos, 5 nasceram na Itália e 11 
no Brasil, dos quais 10 são descendentes de italianos e 2 
são luso-brasileiros. De nossas avós maternas, uma ape-
nas é nascida na Itália; as demais 15 nasceram no Brasil, 
14 descendentes de italianos e 2 de luso-brasileiros. Em 
seu conjunto, entre os 16 seminaristas, apenas 1, Simão, é 
descendente do luso-brasileiros por parte dos avós pa-
ternos e maternos e Valdemar Sguissardi, por parte dos 
avós maternos.

Nossos avós, tanto paternos quanto maternos, à exce-
ção dos maternos de Sguissardi, proprietários de campos, 
eram colonos, pequenos proprietários familiares e viviam 
em comunidades rurais étnica e culturalmente homo-
gêneas, todas católicas e nas quais, ainda à exceção dos 
maternos de Sguissardi, se falava o dialeto vêneto. Só os 
familiares de Simão não residiam em comunidades de imi-
grantes italianos, embora vivessem em comunidades ru-
rais; os de Sérgio Croccoli, que viviam na cidade de Caxias, 
e de Rosalino Polita, em Garibaldi, ambos filhos de cami-
nhoneiros. Nossos pais e mães, descendentes de italianos, 
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são todos nascidos no Brasil, em primeira ou segunda ge-
ração, assim como os descendentes de luso-brasileiros.

À exceção de Sérgio Croccoli, todos os demais nasce-
ram em comunidades rurais, filhos de colonos. Há, por-
tanto, uma linha de continuidade na reprodução da so-
ciedade dos colonos: os filhos de colonos seguem sendo 
colonos e terão filhos que continuarão sendo colonos. É 
também no mundo dos colonos que a Igreja, preferen-
cialmente, irá buscar seus membros destinados a repro-
duzi-la como instituição social e religiosa.

No conjunto das informações coletadas no questioná-
rio, uma delas nos fornece com precisão o modo como os 
colonos ocuparam os espaços coloniais. Se observarmos 
em que localidades se fixaram nossos avós ou bisavós pa-
ternos e maternos, e onde nascemos nós e nossos pais, é 
possível identificar o movimento de ocupação dos espa-
ços pelos colonos.

Nossos avós receberam lotes coloniais nas seguintes 
localidades, nas quais nasceram nossos pais: Caxias do 
Sul, Flores da Cunha, Garibaldi, Bento Gonçalves, Vera-
nópolis, Antônio Prado, Guaporé e Nova Prata. Este é o 
núcleo territorial inicial da colonização italiana, tradicio-
nalmente conhecida como colônias velhas. Como as famí-
lias eram compostas de numerosos filhos e as terras dis-
poníveis muito limitadas, alguns filhos, uma vez casados, 
migravam em busca de terra em projetos de colonização 
que, depois, foram denominadas de colônias novas ou 
terras novas. O que nossas informações nos esclarecem: 
que nasceram nas colônias velhas: Sérgio Croccoli, Anto-
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ninho Pasqualon, Antônio Laurindo Viel, Darcy Spadini, 
Fiorindo Piccoli, Geraldo Moreto, Older Parisotto, Rosa-
lino Polita. Nasceram em colônias novas: Adelmo Pasqua-
li, Dinarte Belato, Faustino Bordignon, Francisco Turra, 
Olivo Bortolon e Valdemar Sguissardi. A direção que to-
mavam os filhos dos colonos em busca de novas terras: 
Os Bordignon deslocaram-se para Paraí; os Turra para 
Marau e Santa Rosa; para o norte do Estado cujo centro 
de colonização era Erechim, migraram os Bortolon (Paim 
Filho), os Pasquali (Gaurama), os Belato (Maximiliano de 
Almeida) e os Sguissardi, para Sananduva.

Se tomarmos como parâmetro de análise a lista dos 36 
colegas que concluíram o ginásio em Vila Ipê, em 1959, 
temos os seguintes dados: um era descendente de luso-

-brasileiros e outro de imigrantes alemães, os demais 34 
eram descendentes de imigrantes italianos. Seu local de 
nascimento revela de forma mais clara o movimento mi-
gratório dos colonos das colônias velhas para as novas. 
Nasceram nas colônias velhas: 19; nasceram nas colônias 
constituídas no grande espaço aberto pela colonização 
de Erechim: 8; mais 8 no eixo que vai de Paraí, Casca, Ma-
rau e 1 no Noroeste do Estado. Em todos estes espaços 
estavam presentes os capuchinhos, seja como missioná-
rios ou párocos, seja como promotores vocacionais. Não 
há, por exemplo, seminaristas vindos das colônias italia-
nas da região central do Estado: Silveira Martins, Quarta 
Colônia, Nova Palma, Jaguari, etc. Esses colonos eram as-
sistidos por padres Palotinos ou por párocos diocesanos, 
os quais destinavam os candidatos ao sacerdócio para 
seus respectivos seminários.
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A nossa vida na colônia

O s colonos, ao chegar aos lotes, se quisessem so-
breviver, tinham de trabalhar; se quisessem in-
tegrar-se na economia do país, precisavam tra-

balhar; se quisessem dar um lote de terra a seus filhos, 
tinham de trabalhar. E trabalhavam adultos e crianças, 
homens e mulheres. O trabalho se constituía, por isso, 
no centro em torno do qual a família organizava sua vida.

Se o trabalho dos membros da família, entretanto, era o 
centro em torno do qual se dava sua reprodução, era pre-
ciso garantir-lhe este lugar, isto é, era necessário recriar 
em cada filho as razões e a ética que dessem ao trabalho 
essa centralidade. Essa ética era erguida sobre alguns pi-
lares fortes: em primeiro lugar, combater os hábitos que, 
desde pequenas, poderiam desviar as crianças e os adul-
tos do trabalho: caçar e pescar é coisa de vadio; aquele 
colono que anda pela beira dos rios com seu anzolzinho e 
pelas matas com sua espingardinha ou seu bodoque, aca-
ba deixando a família na miséria. Gaita, violão e baile, é 
coisa de negro, de gente que não tem nada e nunca vai ter 
nada. O vício do jogo de cartas e da cachaça liquidam com 
a família e com a propriedade. O jogador joga sua terra 
e seus bens; o bêbado contumaz não consegue trabalhar 
nem é capaz de organizar adequadamente o trabalho da 
família. A virtude da abstinência regulava a vida da família 
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e de cada um de seus membros e conferia ao seu modo 
de vida a feição de um estoicismo primitivo e rude.

As crianças vão com os pais à roça e desde muito cedo 
ganham suas enxadinhas para trabalhar, ajudam no cui-
dado e alimentação dos animais, na limpeza da casa e de 
seus arredores. As crianças brincavam, mas brincavam 
de trabalho. Melhor, como não tinham tempo para brin-
car, convertiam o trabalho em brincadeira. Os padres sa-
biam que os meninos que chegavam ao seminário, em sua 
maioria, vinham imbuídos dessa ética, o que lhes permitia 
pô-los a trabalhar e executar a quase totalidade das ati-
vidades de manutenção e de produção de seus alimentos. 
Os padres não pagavam pelo trabalho dos seminaristas, 
mas estes também não pagavam os custos de sua manu-
tenção e estudos. Esse modo de transferir a concepção 
de fundo da ética do trabalho da família para dentro do 
seminário oportunizava a que meninos pobres e mesmo 
muito pobres pudessem estudar. O seminário, portanto, 
adotava, acentuava e prolongava a ética do trabalho, que 
se aplicava, do mesmo modo, ao empenho de estudar. 
Cedo aprendemos que estudar é tão duro e exige tanto 
esforço quanto trabalhar na roça, sob sol, chuva e frio.

Era preciso também, desde cedo, ensinar às crianças 
que o dinheiro não era feito para ser gasto, mas para ser 
guardado para as emergências e para comprar terra para 
cada um dos filhos. O consumo da família centrava-se na 
sua própria produção, nos bens produzidos e confeccio-
nados em casa: móveis e utensílios, alimentos do dia a dia, 
roupas de vestir, roupas de cama, panos de cozinha; cha-
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péus de palha, sandálias de borracha de pneu, tamancos 
de madeira, mais os trabalhos de marcenaria, carpintaria 
e ferraria. Esta modalidade de reprodução familiar, mui-
to pouco exposta às áleas do mercado, fazia recair sobre 
as mulheres uma massa de trabalho imensa, que as obri-
gava a trabalhar sete dias por semana. Mesmo quando 
descansavam, remendavam as roupas, trançavam a palha 
de trigo para fabricar os chapéus… Sibilia Schenkel, uma 
colona residente no município de Chapada, resumiu esta 
condição numa frase lapidar: “(…) Antigamente, passá o 
tempo, era trabaiá…” (QUADROS et al. 2008, p. 151).

A escola

Na década de 50 eram raras as comunidades de colonos 
que não tivessem suas escolinhas primárias, unidocentes. 
Nelas, um professor ou uma professora ministrava aulas 
para todas as crianças, divididas em grupos segundo a 
progressão que fossem capazes de fazer, expressa no do-
mínio do livro que correspondia a cada uma das quatro 
séries.

Nessa época, já havia passado a fase em que a comuni-
dade improvisava um espaço para ministrar as aulas e em 
que o professor era escolhido pela comunidade simples-
mente porque sabia ler, escrever, fazer as contas e tinha 
paciência suficiente para lidar com as crianças. A maio-
ria havia feito estudos preparatórios para o magistério 
no meio rural, embora ainda não fossem muitos os que 
tivessem cursado o Normal Rural. Dominavam razoavel-
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mente bem os conteúdos e eram eles que assumiam as 
tarefas comunitárias que exigissem algum grau de domí-
nio da leitura e da escrita, tais como aplicar os questioná-
rios do censo demográfico de 1950, ministrar a catequese 
para as crianças, presidir cerimônias religiosas, mobilizar 
a comunidade para a vacinação das crianças, dos animais 
e ainda outras tarefas que os órgãos públicos lhes dele-
gavam. Ele era, na comunidade, a pessoa mais instruída. 
E vivia de seu trabalho como professor e funcionário pú-
blico. Muitos o invejavam porque ele não precisava tra-
balhar na roça. Em compensação, alguns colonos diziam: 
Ele não trabalha na roça, mas também não tem terra. Im-
plicitamente, isto significava dizer que ele era um pobre 
coitado.

O professor gozava de inteira confiança da comunida-
de. Os pais lhe delegavam, no período escolar, toda a au-
toridade de que necessitasse para manter a disciplina e 
a ordem na escola. Os castigos corporais – reguadas, va-
radas, puxões de orelha, bofetadas, ajoelhar sobre grãos 
de milho e castigos de tipo psicológico, como ameaças e 
humilhações, faziam parte do arsenal pedagógico do pro-
fessor. Fiorindo Piccoli descreve como o rigor disciplinar 
dominava toda a prática pedagógica:

“A escola Plácido de Sá, onde estudei, situava-se ao lado da 
Igreja de São Roque, junto à bodega, que ficava aos fundos. 
Todas as manhãs, antes de irmos para a escola, tínhamos 
que capinar três quadros (campate) do parreiral (…) Es-
tudávamos até o 4o livro, (…) todos juntos na mesma sala 
(…) No 3o Livro, entrou a professora Genoveva Ferrarini, 
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que era terrível. Ela abriu nossas cabeças, aprendíamos 
na marra. Era exigente e disciplinadora, impondo castigos 
(100 riscos no quadro com milho debaixo dos joelhos). Ela 
tinha uma régua de madeira bem comprida que alcançava 
até os alunos do fundo da sala. Quando se irritava, batia 
com tanta força na cadeira, acho que dava para escutar a 
uns dois quilômetros de distância (…)” (PICCOLI, 2014, p. 6).

O professor que castigava na escola comunicava aos 
pais o mau comportamento do filho e apanhávamos, de 
novo, em casa. Confirmava-se, deste modo, a autoridade 
do professor e a legitimidade da aplicação dos corretivos 
necessários para educar as crianças. Acreditava-se que a 
pedagogia do castigo era essencial para uma boa educa-
ção. O professor que não castigasse não era considerado 
um bom educador.

A eficácia de tal prática pedagógica, em escolas unido-
centes, era bastante limitada. Aprendia-se a ler, escre-
ver, obedecer, cantar, marchar e amar a pátria. Quando 
a criança tivesse sido aprovada e provado que dominava 
os quatro livros, encerrava-se seu ciclo de escolarização. 
Isto, se não houvesse repetição, ocorria aos 12 anos. A 
partir daí, a criança, o pré-adolescente, assumia integral-
mente sua função de membro trabalhador da família e 
preparava-se para aprender, fosse homem ou mulher, to-
das as tarefas e atividades ligadas à gestão e ao trabalho 
de uma unidade familiar camponesa. O rapaz trabalhador 
e a moça trabalhadeira eram sempre bons partidos para 
o casamento.
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Ser vocacionado para o sacerdócio, ir para o seminário 
– ou a um convento de Freiras –, significava saltar fora 
dessa roda-viva do mundo dos colonos, urbanizar-se e 
prosseguir nos estudos. Entre os irmãos de uma família, 
mesmo numerosa, não eram muitos os “chamados”, en-
tretanto, sentir-se vocacionado, aceitar ir para o semi-
nário, renunciar à cultura e aos modos de vida de colono 
trabalhador, não era algo que nascesse espontaneamente. 
Era resultado de uma multiplicidade de fatores em que o 
padre, os parentes ou os irmãos mais velhos religiosos 
tinham um papel fundamental. Alguns de nossos colegas 
tiveram esta “sorte”: Faustino Bordignon, Fiorindo Pic-
coli, Adelmo Pasquali, Nardir Sperandio, Older Parisotto, 
Geraldo Moreto, Antoninho Pasqualon, Mateus Bizzotto, 
Irineu Giasson, Delfino Costella, Lino Richetti e Ezídio 
Paese.

Vejamos alguns depoimentos:

A ideia de ser padre surgiu a partir das frequentes visitas 
que meus tios maristas e Freis capuchinhos – irmãos do 
pai – faziam. Eles não se cansavam de perguntar se queria 
entrar no seminário. No início do ano de 1952, com nove 
anos de idade, meu pai me levou, a cavalo, ao Seminário 
de Vila Flores, distante cerca de 40 quilômetros (…) (PARI-
SOTTO, 2013, p. 2).

Adelmo Pasquali nasceu numa família muito religiosa e 
numerosa de 13 filhos, dos quais 2 ingressaram no semi-
nário para ser padres (um irmão, no seminário dos freis 
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franciscanos, ele, na Província dos Capuchinhos) e 3, na 
congregação dos Irmãos Lassalistas.

As razões que me levaram a buscar o seminário: falta de 
recursos para estudar, família religiosa, influência de ir-
mãos estudando no seminário e principalmente a influên-
cia do falecido frei Efrém Sperandio e do frei Wilson João 
Sperandio, que eram nossos vizinhos e já estavam no se-
minário. Não esquecendo que para a família era um privi-
légio ter um filho padre (PASQUALI, 2013, p. 1-2).

Conta-nos Geraldo Moreto que seu avô teve um cuida-
do especial na educação de seus filhos:

(…) dos oito filhos homens de meu avô, quatro tornaram-
-se maristas, um operário e um professor e apenas dois 
foram colonos (meu pai e um tio) (…) Mais tarde, porém, eu 
imagino que meu pai percebeu que poderia não ter sido 
um simples colono e, consequentemente, via com bons 
olhos o desejo de seus filhos procurarem outros modos 
de vida. Dizia: se vocês quiserem estudar, podem ir que 
a gente dá um jeito (…) Nós somos nove irmãos (sete ho-
mens e duas mulheres). Os sete homens formaram-se em 
cursos superiores e todos em cursos diferentes (…) Perce-
be-se por essas particularidades de meus familiares, que 
não foi difícil para os pais entenderem e aceitarem minha 
saída. Mas porque não ter seguido os caminhos de meus 
tios e meu irmão mais velho que eram maristas? É eviden-
te que eu queria sair de casa mais do que ser padre, mas 
ser marista, na minha visão infantil, era pouco interessan-
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te e não dava projeção social (…) disse a meus pais que eu 
queria ser padre capuchinho (…) ”. (MORETO, 2013, p. 2-3).

Ser religioso e vocacionado para a vida 
religiosa e para o sacerdócio, numa 
sociedade de colonos, é um privilégio

Os depoimentos que transcrevemos anteriormente mos-
tram claramente que todos os colonos italianos, sem ex-
ceção, consideravam que ter um filho padre era uma alta 
distinção social. As razões disso são múltiplas e em sín-
tese são as seguintes:

• as famílias tinham numerosos filhos e filhas e ne-
nhuma delas possuía ou tinha condições de adquirir 
folgadamente terra para todos eles quando casassem 
e viessem a constituir suas respectivas famílias. A 
maioria das famílias dos colonos possuía uma colônia 
(24 a 30 hectares) para repartir entre os 7, 9 ou 13 
filhos e filhas. Além do mais, não era costume, entre 
os colonos italianos, adotar o princípio do morgadio 
(somente o filho mais velho teria o direito de herdar 
os bens da família), nem excluir as filhas do direito à 
herança da terra. Havia, portanto, um excedente de 
filhos que poderiam ser desviados da terra;

• os colonos, embora na década de 50 vivessem em re-
giões de acelerado processo de urbanização, ainda 
constituíam a maioria da população rural (Bernardes, 
1997, p. 14 et seg.) e seguiam em busca de terras em 
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áreas coloniais ainda existentes em Santa Catarina e 
no Paraná, isto é, continuavam mergulhados numa 
sociedade tipicamente agrária, fortemente teocráti-
ca do ponto de vista religioso e moral;

• estudar era um fator de alta distinção social, pois 
os colonos não acumulavam capital suficiente para, 
simultaneamente, financiar os estudos, manter a 
família e comprar terra para os filhos. O acesso aos 
ginásios e colégios, fundados por ordens religiosas 
em todos os núcleos coloniais, destinava-se à mino-
ritária fração mais abastada de colonos, quase sem-
pre estabelecidos nas cidades ou vilas e dedicados à 
indústria, comércio e serviços. Os colonos, ainda que 
tivessem acumulado recursos para pagar os estudos 
nesses colégios, não poderiam fazê-lo a não ser para 
um ou dois filhos, nunca para todos eles;

• o seminário dá acesso aos estudos, praticamente 
gratuitos, aos filhos dos colonos com o objetivo de 
reproduzir tanto as ordens religiosas que necessita-
vam de numerosos membros para atender às deman-
das e executar as tarefas de assistência espiritual e 
religiosa, de saúde, assistência social e educação, das 
quais a Igreja ainda mantinha um quase monopólio;

• as filhas igualmente tinham na perspectiva da vida 
religiosa importantes alternativas ao mundo rural no 
qual, sabiam elas, teriam de se dedicar aos intermi-
náveis e estafantes trabalhos domésticos, da roça e 
da criação de numerosos filhos. A elas oferecia-se a 
oportunidade de se qualificar para exercer as profis-
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sões de professoras, enfermeiras, assistentes sociais 
para trabalhar na rede de escolas da sua congrega-
ção, nos hospitais, em orfanatos, em asilos de idosos 
ou como auxiliares dos padres em tarefas de educa-
ção religiosa e ação pastoral da saúde, dos doentes e 
das famílias;

os seminários e as instituições religiosas femininas 
ofereciam, quase gratuitamente, um novo projeto de vida, 
social e culturalmente diferente e alternativo ao dos co-
lonos e fortemente marcado por prestígio e reconheci-
mento social.

A construção da vocação: os modos de 
“ser chamado e escolhido”

Embora a cultura religiosa das famílias fosse decisiva na 
emergência de uma vocação para a vida religiosa de um 
ou mais filhos ou filhas, outros componentes culturais, 
próprios do mundo agrário, opunham-lhe resistências.

Para a maioria dos colonos, o projeto dominante era 
seguir sendo colono num processo secular de reprodu-
ção do modo de vida, produção e cultura camponesas, 
especialmente para os colonos imigrantes que, ao che-
garem ao Sul do Brasil, tinham pela frente uma fronteira 
agrícola a ser ocupada, o que lhes permitia visualizar o 
acesso à propriedade de um lote de terra. Para um colo-
no e seus filhos era impensável não ter sua terra e nela 
constituir família, reproduzir-se como um sujeito social-
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mente específico. Ser proprietário de um lote de terra 
era tido como uma dimensão socialmente tão prestigiada 
quanto ser padre ou uma pessoa estudada. Não ter terra, 
ser sem-terra, era tão desprezível e tão objeto de pre-
conceito quanto ser negro, o que, para os colonos, era 
sinônimo de pobreza e menosprezo. É isso que explica a 
luta tenaz de todas as famílias na acumulação dos recur-
sos necessários para adquirir terra para cada um de seus 
filhos, mesmo que isso significasse um contínuo proces-
so de migração para as cada vez mais distantes fronteiras 
agrícolas. A melhor maneira de compreender esta lógica 
interna do sistema de reprodução camponesa que se ins-
tala no Sul do Brasil com os colonos vindos da Itália, é 
lembrar a figura de Nanetto Pipetta.

Quem era Nanetto Pipetta? Um italiano, que emigra, 
desembarca no Rio Grande do Sul, vai à região de coloni-
zação, mas é um sem-terra, um sujeito, por isso, cômico 
e, ao mesmo tempo, trágico. Ele era um sujeito sem raí-
zes, sem chão, sem eira nem beira, uma espécie de anda-
rilho e que, dada tal condição, é submetido a todo o tipo 
de peripécias causadas por seu jeito strambo de ser e de 
agir e de sua condição de tipo solto no mundo, sem-terra 
e sem família.

Frei Paulino, que publicou as estórias de Nanetto, em 
capítulos, ao estilo de uma novela, no jornal Correio Rio-
grandense, reservou a ele, nos capítulos finais, a oportu-
nidade de se tornar gente. Encontra em suas andanças 
uma moça, namoram e pretendem casar. O futuro sogro 
lhe promete um pedaço de terra onde poderá, finalmen-
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te, deitar raízes. Apaixonado, resolve visitar a namorada 
mesmo sabendo que as chuvas intensas tornavam muito 
perigosa a travessia do Rio das Antas. Morreu afogado e 
seu corpo só foi localizado três dias depois. Morre tragi-
camente Nanetto justamente quando estava a um passo 
de se tornar um homem digno, “um homem com terra”. 
Frei Paulino, ao encerrar a narrativa diz: “Nanetto, pobre 
diabo (poro can)… justamente, no momento em que esta-
va a ponto de fazer fortuna, a pôr a mão na cucagna, caiu 
na água do rio e se afogou (BERNARDI, 1975, p. 205). Sua 
namorada, Gelina, inconsolável, abandona o projeto de 
vida de casar e ser colona. Entra num convento e torna-

-se freira. O texto do Frei Paulino é esclarecedor:

Quando Gelina soube da desgraça que acometeu Nanet-
to, chorou tanto e suplicou tão insistentemente ao pai e 
à mãe, que a deixaram ir a um convento de monjas para 
rezar pela alma de Nanetto e lá servir Deus melhor do que 
o fizera até então e ajudar os outros com o bom exemplo 
para que eles também se comportem bem (…) (Idem, p. 
196).

A história não terminou com a morte de Nanetto, nem 
com a clausura de Gelina. Seu irmão, Nino, que viera para 
a América a procurá-lo, acaba casando com a irmã de 
Gelina e herdando a terra que estava destinada a Nanetto 
e Gelina:

Nino, diferentemente de seu irmão, foi uma pessoa bem 
comportada, procurando sempre alegrar sua mãe. Ele, por 
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isso, achou a cucagna. Criou uma grande família, aben-
çoada por muitas bênçãos do céu (Ibidem, p. 205).

Se a terra era o lugar no qual se faz a fortuna e se pode 
pôr a mão na cucagna e, portanto, condição primeira 
de obtenção de prestígio e o reconhecimento social de 
quem a possuísse, a busca de uma alternativa tinha que 
ultrapassar este “obstáculo”. A vocação religiosa não era, 
por isso, algo dado, espontâneo. Ao contrário, era preci-
so construí-la, seduzir meninos e meninas que, de algum 
modo, ultrapassassem a barreira da terra como objetivo 
e fim dominante na sociedade dos colonos. Para tal, as 
ordens e congregações religiosas e o Clero secular pro-
moviam intenso trabalho de promoção vocacional, pau-
tado sobre um conjunto significativo e articulado de ar-
gumentos, práticas e promessas, que tinham como eixo 
fundamental acentuar a diferença entre a vida de colono 
e a vida religiosa:

Os promotores vocacionais exploravam intensamente 
a religiosidade das famílias e lhes mostravam a impor-
tância de ter filhos e filhas a “serviço de Deus”; o estado 
religioso e, nele, o sacerdotal, conferia ao padre, e mes-
mo às freiras, um lugar de poder na sociedade: o padre 
podia interferir legitimamente na vida pessoal, familiar e 
comunitária dos colonos, que lhe reconheciam também o 
poder de mediação entre as comunidades e as autorida-
des religiosas e civis. Sob este aspecto, era reconhecido 
como um organizador comunitário e um intelectual ca-
paz, por suas múltiplas funções, de promover um elevado 
status civilizatório entre os colonos:
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Para os imigrantes italianos, a Igreja Católica era a insti-
tuição mais presente e importante, pois impregnava todo 
o corpo social, atingia a vivência individual das pessoas, 
normatizava suas vidas e as enquadrava na ação do Esta-
do. Nos púlpitos, nas associações religiosas, nas escolas, 
na imprensa e no convívio direto com os paroquianos, o 
clero apoiava o Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) 

– depois de 1945, o PSD –, legitimava as autoridades insti-
tuídas e direcionava o voto para os candidatos do governo 
que fossem comprometidos com a causa católica. Ou seja, 
a Igreja Católica intervinha na vida política das comuni-
dades onde atuava para apressar a integração dos “poten-
ciais inimigos internos à nacionalidade brasileira” (MARIN; 
MARIN, 2009, p. 73).

A professora Vania Merlotti, pesquisadora da Univer-
sidade de Caxias do Sul, esclarece a posição social e re-
ligiosa do padre nas comunidades de colonos imigrantes 
italianos do Rio Grande do Sul:

O padre sempre foi visto pelos imigrantes italianos e seus 
descendentes como a pessoa central do sistema sócio-re-
ligioso e econômico-cultural. Em torno da figura do padre 
provavelmente se estabeleceu a ideia do mito (…) Devido 
à posição do padre na sociedade, os imigrantes italianos 
e seus descendentes incentivavam os filhos a seguirem a 
vocação sacerdotal ou religiosa, uma vez que era sinal de 
prestígio, da presença constante de Deus em seus lares 
e a certeza da salvação. Ter um filho padre ou religioso 
significa ter dado a Deus um filho (MERLOTTI, 1979, p. 11).
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E acrescenta a pesquisadora:

Trata-se não apenas de um povo religioso que acredita 
em suas celebrações e ofícios litúrgicos, mas de um povo 
que cresceu dentro de uma vivência cristã comunitária 
e, a qualquer custo, não importando os obstáculos, ten-
tou conservar as diferentes práticas, crenças e vivências 
de sua religião. Encontra-se, portanto, uma busca cons-
tante da prática religiosa como expressão de fé, valori-
zação dos sentimentos humanos e, principalmente, uma 
certa veneração à pessoa do padre e seus ensinamentos 
à comunidade. O padre aparece como a pessoa central, 
de status mais elevado exatamente pelo poder religioso 
do sacerdócio e pelo poder sobrenatural, idêntico ao de 
Deus, que lhe é atribuído pela piedade existencial do ita-
liano. Em suas mãos parece estar o destino de cada um: 
sua salvação ou condenação e, no caso de nosso estudo, 
dele depende até o progresso da localidade, já que é co-
mum entre os moradores (…) a crença de que a localidade 
não progredia porque está condenada à estagnação pela 
maldição de determinado padre (Idem, p. 44).

O padre era, então, a mais importante garantia para 
que os colonos conservassem suas tradições religiosas 
e sociais e não sucumbissem à tentação de incorporar 
indiscriminadamente a cultura e os modos de vida dos 
nativos, fossem eles os caboclos, negros ou índios, ou de 
qualquer outra fonte que não fossem as que eram consi-
deradas cristãs, dignas e civilizadas. Não era casual que 
o padre sempre buscasse estabelecer um vínculo de soli-
dariedade e trabalho com as autoridades e, em particular, 
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com o professor da escolinha da comunidade. Frei Anto-
ninho conta-nos:

O professor ensinava aos meninos e meninas a serem co-
roinhas. E nas suas aulas de religião sempre perguntava 
se alguém queria ser padre ou irmã – e acrescenta – se-
guidamente passavam na escola promotores vocacionais 
de diversas congregações religiosas e convidavam para 
entrar no seminário ou colégio, seja com os freis, padres, 
irmãos maristas e irmãs (PASQUALON, 2013, p. 2).

O relato do colega Darcy Spadini mostra de que modo 
sua família e a escola tiveram papel fundamental na sua 
decisão de ir estudar no seminário:

Meus pais, desde pequenos, passaram por muitas difi-
culdades e privações. Eram famílias muito numerosas. A 
baixa escolaridade, a ingenuidade, o pouco conhecimento, 
os faziam acreditar sempre, piamente, nos ensinamentos 
dos padres e religiosos. Por isso, eram muito fervorosos, 
rezávamos o terço todas as noites ajoelhados, escorados 
numa cadeira ou num banco. A mãe fazia frequentes co-
mentários de que toda a família que tivesse um filho padre 
ou na vida religiosa, todos os demais seriam salvos, todos 
iriam para o céu. Acrescentava, ainda, que os padres, nas 
festas e banquetes, comiam os melhores bocados. Rece-
bíamos na escola, de vez em quando, a visita de um padre, 
de um marista e também de freiras, que incentivavam os 
alunos a seguir a vida religiosa. À vida de muito trabalho 
na roça, de muitas dificuldades, somava-se a ideia de sair 
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dela e ir para o seminário a fim de estudar e ser padre 
(SPADINI, 2013, p. 4).

Ezídio Paese nos conta de que modo nasceu sua vo-
cação e de que maneira combinaram-se os estímulos de 
uma família piedosa, os apelos da irmã superiora do co-
légio em que estudava e a ênfase na importância de uma 
família ter entre seus filhos um padre, bem como a van-
tagem de já ter dois irmãos no seminário:

Quando completei sete anos comecei a trilhar o caminho 
da escola. Quatro quilômetros separavam nossa casa da 
cidade. Porém, essa distância não impunha dificuldades, 
tanta era a vontade de ir buscar os conhecimentos que me 
ajudariam para seguir em frente rumo à busca de conhe-
cimentos maiores.

Para minha felicidade, a escola era um colégio de freiras 
de São José. Fui recebido com alegria e ali fui matricu-
lado. Madre Ermelinda era diretora, e desde logo, recebi 
dela todo o carinho e uma especial atenção. Aliava-se a 
isto, a amizade que existia entre nossa família e as irmãs 
deste colégio. Aos domingos, as irmãs se dirigiam até a 
nossa propriedade, e eram bem recebidas. Por conta des-
sa amizade passei a ter por parte das irmãs e, em especial 
da Madre Ermelinda, uma grande consideração e carinho, 
tanto é que durante o recreio ela me convidava a ir até a 
cozinha, me pegava no colo e me servia um café com bo-
lacha. Guardo em minha mente, de forma nítida aqueles 
momentos. Para mim era a plena realização de uma época 
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especial, vivida como criança, porém, que marcou profun-
damente aquele período de minha infância.

Ali, com certeza, aliado aos cuidados de minha mãe, e dos 
fundamentos religiosos cultivados na minha família co-
meçou a nascer a caminhada rumo ao seminário que em 
seguida eu iria trilhar.

No colo da Madre Ermelinda, inúmeros foram os apelos 
que recebi para que, assim que fosse possível, e os pais 
concordassem que eu ingressasse no seminário.

Fazia-me ver ela, como seria bom e importante para a fa-
mília e a minha comunidade que um dia eu me tornasse 
um padre. Que alegria dizia ela, você estará proporcio-
nando aos teus pais e familiares.

Inúmeras foram as vezes que esta cena se repetiu. Até 
porque eu já tinha dois irmãos estudando no seminário” 
(PAESE, 2014, p. 2-3).

No imaginário coletivo dos colonos, o padre era re-
conhecido como um sujeito altamente diferenciado por 
seus prolongados estudos e, como o vigário, aquele que 
torna presente na comunidade a Deus e as autoridades 
religiosas hierárquicas, bem como as civis. Afinal, todo o 
poder vem de Deus, já nos diziam os teóricos da políti-
ca da Idade Média. Inúmeros relatos mostram como, nas 
recém-criadas colônias, seus representantes dirigiam-se 
ao bispo e às ordens religiosas suplicando que lhes man-
dassem um padre e freiras para dar-lhes assistência es-
piritual e material.
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Como é possível constatar, a construção de uma vo-
cação religiosa passa pela religiosidade da família, pelo 
prestígio social de ter um filho padre e pelo modo como 
os promotores vocacionais exploravam a condição de ser 
padre ou freira numa sociedade agrária profundamen-
te religiosa. A estratégia dos promotores vocacionais, 
porém, não se atinha apenas em convencer a família a 

“entregar um filho ou uma filha à Igreja”. Era preciso, so-
bretudo, dar uma atenção especial ao futuro candidato à 
vida religiosa e/ou ao sacerdócio. A questão fundamental 
era: O que pode despertar num menino pobre, filho de 
colonos, a vontade de ser padre?

Antes de mais nada, era preciso mostrar-lhe que se-
guir uma vocação religiosa significava abandonar a “so-
ciedade dos colonos”, o mundo camponês, seus trabalhos, 
seus afazeres e lazeres. No imaginário infantil significava 
abandonar a dureza do trabalho cotidiano da roça e da 
criação de animais, de extrema dureza e sujeito às áleas 
da natureza, pragas e doenças. Significava, em última 
instância, entrar num mundo do não-trabalho, pois en-
tendia-se que o trabalho era o que constituía o universo 
dos afazeres do colono. Em compensação, o mundo do 
não trabalho era o do estudo, do lazer, do brincar e jo-
gar, da companhia e convivência com uma multidão de 
outros meninos, e da perspectiva de ser, no longo prazo, 
depois de muito estudo, um padre e de ter uma “vida boa 
de padre”.

O relato de Valdemar Sguissardi dá uma ênfase espe-
cial a este aspecto da construção da vocação:
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(…) Lembro-me de que, em minha infância, eu era fran-
zino, de saúde frágil, que sofria muito com o frio e que 
sonhava em estudar. Lembro-me de que, ao frequentar 
as aulas de catecismo, hospedado na casa de um tio pa-
terno, na cidade, observava que os que tinham estudado 
levavam uma vida aparentemente muito mais fácil que a 
nossa lá na roça. Que, além disso, os mais estudados usa-
vam óculos (…) Na verdade, o que eu queria mesmo era 
estudar, deixar a dureza da roça, usar óculos, fazer aquilo 
que, de outra forma, jamais conseguiria: ir além da escola 
primária que meus irmãos mais velhos já tinham feito e 
contavam como futuro continuar a trabalhar na roça (…) 
(SGUISSARDI, 2013, p. 5).

Na família de frei Antoninho, a consciência da neces-
sidade de estudar porque não havia lugar na roça para 
todos aparece na admoestação do

(…) pai que sempre falava: “filhos, vocês devem procurar 
estudar porque não temos terra para todos”. (…) O pai me 
levou para o seminário de charrete – “aranha” – puxada 
por um cavalo. Outros irmãos e irmãs estudaram no semi-
nário e colégios. Dos fundos das colônias, os jovens eram 
transplantados para a nova vida, nova realidade do semi-
nário. Mudava completamente o foco da vida familiar e 
comunitária, para uma vida de grupo, de família muito nu-
merosa, tendo como pais os educadores, os formadores e, 
como irmãos, os colegas (PASQUALON, 2013, p. 2).

Sobrava, no entanto, uma interrogação, uma aflição, 
uma dúvida a respeito da sexualidade dos padres. O pa-
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dre não casa. Adultos maldosos diziam que os padres não 
casavam porque eram castrados e não usavam calças. 
Esse medo a maioria dos meninos acabava por superar, 
seja pelas boas perspectivas de vida nova que implicava 
a opção de ser padre, seja por não acreditarem nos que 
negavam a integridade física dos padres.

A vocação era, portanto, uma construção complexa 
que levava em conta uma enredada relação de ganhos e 
perdas, que implicavam, em última instância, a decisão 
de um menino ter de abandonar sua família: seus pais e 
irmãos, seus parentes e amigos, em favor de uma pro-
messa de ganhos que uma nova sociedade, a do mundo 
religioso e dos capuchinhos, lhes prometiam. O menino 
acabava, assim, por assumir uma atitude que implicava 
uma esperança receosa, embora tudo fosse mais fácil se, 
antes dele, outros irmãos ou mesmo amigos tivessem op-
tado por seguir a vida religiosa.

A respeito dessa temática, ainda temos a considerar a 
seguinte questão: por que as ordens religiosas não pro-
moviam as vocações religiosas e sacerdotais entre os jo-
vens e adultos? Eram muito raras as vocações religiosas 
de pessoas adultas. Como a maioria absoluta das vocações 
religiosas provinha do meio rural, os jovens e os adultos 
já estavam definidos em termos de futuro: casavam cedo, 
constituíam suas famílias e repetiam, um passo adiante, 
o ciclo da reprodução da sociedade dos colonos. Além 
do mais, o seminário não tinha onde inserir em sua es-
trutura educacional um jovem ou um adulto que tivesse 
cursado apenas os anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Os que poderiam enquadrar-se nesta alternativa eram os 
filhos das famílias urbanas abastadas, que tinham condi-
ções de proporcionar a seus filhos o ciclo completo do 
Ensino Primário, Ginasial e Científico ou Clássico. A esse 
respeito, nossa turma foi uma exceção. Em Ipê, quando 
cursávamos a última série do Ginásio, recebemos o co-
lega Valderi Ruviaro que, deixando a congregação dos 
padres Palotinos, de Santa Maria, optou pela Ordem dos 
Capuchinhos. No ano seguinte, quando iniciamos o pri-
meiro ano do Ciclo Clássico com Grego/Latim, recebe-
mos mais dois colegas: o porto-alegrense Átila Batista de 
Araújo, que iniciara os estudos do Científico no Colégio 
Júlio de Castilhos (Julinho) e Modesto Pizzatto, de Gari-
baldi, já formado e profissional da área de Contabilidade. 
São apenas três e nós não conhecemos outros casos de 
ingresso de adultos nas turmas anteriores ou posteriores 
à nossa.

Em contrapartida, Sérgio Croccoli, o mais jovem de 
nossa turma, faz uma avaliação muito severa ao critério 
de ingresso no seminário num período da vida em que a 
criança ainda precisava do apoio e do convívio familiar:

Quem me levou ao seminário foram os padres capuchi-
nhos que, na época, dirigiam o seminário diocesano de 
Caxias. Não sei como conseguiram convencer meus pais a 
deixar ir para o seminário um menino de 8 anos e 9 meses 
(…) É claro que com aquela idade não se pode falar em 

“vocação”. Para meus pais, o que os padres diziam era acei-
to sem questionamento. O dia em que viajamos foi muito 
triste. Chorei muito. Nos primeiros tempos de seminário 
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chorei muito pela falta da família e, em especial, da minha 
mãe. Foi difícil para mim adaptar-me à vida do seminário, 
em que a gente tinha que “se virar” sozinho e em que qua-
se todos os colegas eram filhos de colonos (CROCCOLI, 
2013, p. 2).

Entre nossos colegas, Sérgio Croccoli e Rosalino Polita 
eram os dois únicos cujos pais exerciam profissões urba-
nas. Ambos eram filhos de caminhoneiros.

Ocorre, porém que, como não era do meio urbano 
que vinha a quase totalidade das vocações, as urbanas 
eram exceção, a opção era “vocacionar” meninos entre 
8 e 11 anos, completar o Ensino Primário e, a partir daí, 
sob severo controle, prosseguir na formação integral dos 
futuros sacerdotes. Supunha-se que, se a educação para 
o sacerdócio iniciasse na mais tenra idade possível, evi-
tar-se-iam os vícios que a convivência mundana iria acu-
mulando e que seriam de muito difícil erradicação. Além 
do mais, os padres entendiam que a mistura de crianças 
e adolescentes com adultos tornaria muito mais difícil o 
controle da sexualidade dos seminaristas.

O foco, portanto, da promoção vocacional e da seleção 
dos futuros seminaristas junto as famílias dos colonos era 
o das crianças que tivessem alcançado um grau mínimo 
de maturidade, suficiente para suportar, mesmo que en-
tre lágrimas e choros, a separação da família e adaptar-se 
ao novo ambiente do seminário. Essa fase de adaptação 
à “sociedade dos capuchinhos” e de complementação 
dos estudos primários iniciava-se no Seminário Seráfico 
Santo Antônio, localizado em Vila Flores, à época distri-
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to de Veranópolis; seguia-se depois a ida a Veranópolis, 
quando cursamos as três primeiras séries do Ginásio; e, 
depois de Veranópolis, a ida a Vila Ipê, à época distrito de 
Vacaria, mas vizinho de Antônio Prado, em que termina-
ríamos o ginásio. Em Garibaldi, dedicaríamos um ano ao 
noviciado, que nos proporcionava o ingresso na ordem 
dos frades capuchinhos mediante o professar dos votos 
religiosos simples. Prosseguiríamos os estudos em Ma-
rau, no convento São Boaventura, cursando os dois anos 
do Clássico, terminado o qual, em Ijuí, ingressaríamos na 
Faculdade e por três anos estudaríamos Filosofia. Ao tér-
mino do curso de Filosofia, do qual sairíamos com o título 
de bacharéis e licenciados, iríamos a Porto Alegre, para, 
por longos quatro anos, cursar Teologia. Só então pode-
ríamos ser ordenados sacerdotes.

O padre, por definição, é um intelectual, não importa 
qual seja sua condição social de origem, embora a maio-
ria provenha de famílias pobres, como já referimos, for-
mado para operar, como intelectual, nas comunidades 
em que passa a atuar.

Os seminários, como instituições destinadas à forma-
ção do Clero regular e secular, assim como as casas de 
formação das ordens religiosas femininas, exerceram, no 
Rio Grande do Sul, nos espaços ocupados por imigran-
tes europeus aqui chegados a partir de meados do século 
XIX, um excepcional papel na democratização do acesso 
à educação formal de filhos e filhas de colonos pobres ou 
que, por força dos imperativos de sua reprodução como 
colonos, destinavam prioritariamente seus recursos para 
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a compra de terra, adiando o acesso à escola para um 
futuro indeterminado e geralmente distante. A ênfase 
na formação de intelectuais exercida pelas casas de for-
mação de candidatos à vida religiosa pode ser ressalta-
da tanto no número de seminaristas que se ordenaram 
e seguiram a vida religiosa, quanto na maioria que, em 
dado momento de sua trajetória, abandona o seminário e 
retorna à vida civil e aí exerce toda a sorte de profissões 
que requer formação intelectual: professores, advogados, 
empresários, médicos, políticos, dirigentes comunitários, 
promotores culturais.
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Como transformar um 
colono pobre num 
intelectual

O seminário dos frades capuchinhos marcou profun-
damente todos aqueles que nele ingressaram e nele 
prosseguiram seus estudos e sua formação humana.

Valdemar Sguissardi e Dinarte Belato e, de forma indi-
reta todos os demais colegas, afirmam que no seminário 
vivemos um período de nossas vidas em que desenhamos 
os largos traços de nosso futuro. Belato enfatiza que o 
seminário foi o lugar e o período de vida no qual definiu 
seu projeto de vida e de trabalho, assim como sua reali-
zação pessoal e profissional. Na mesma direção, Valde-
mar Sguissardi afirma que sua vida não poderia ter sido 
o que foi e é não fosse a diversificada e rica experiência 
acumulada na trajetória seminarística de Vila Flores a Ijuí, 
da segunda série do Ensino Primário à universidade.

Meus amigos, quando descobriram que tive um longo pe-
ríodo de minha vida no seminário, perguntaram-me que 
importância isso teve e que traumas eu acabei carregando 
por causa dessa experiência. Sorrindo, costumo respon-
der-lhes sempre do mesmo modo: Fui vítima de um mila-
gre, bom e poderoso. Os freis capuchinhos conseguiram 



91

voltar ao sumárioCapítulo 1 - Na sociedade dos colonos

transformar um colono pobre num intelectual. Não tenho 
dúvida que, para mim, ser o intelectual que sou, foi e é 
mais importante do que ter sido um colono trabalhador 
rural. Não vai nisso nenhuma depreciação dos trabalhado-
res rurais, de sua vida e de sua cultura. Como intelectual 
orgânico comprometido, trabalho com eles desde que co-
mecei há quase meio século minha vida acadêmica na Uni-
jUí. O que eu quero afirmar é que o seminário foi o lugar 
onde pude escolher um projeto de vida e de trabalho que 
representa minha realização pessoal, profissional e social. 
Este projeto só foi possível porque passei pela escola, e 
essa escola eu só tinha condição de tê-la no seminário, 
que proporcionava aos pobres uma escola e uma educa-
ção de boa qualidade e gratuita. Para os capuchinhos, ser 
pobre não era empecilho para ser padre. É por isso que os 
seminários dos capuchinhos foram uma imensa alavanca 
de ascensão social para milhares de camponeses pobres 
(BELATO, 2013, p. 12).

Quando rememoro minha atividade científica e as temáti-
cas e questões que sempre procurei problematizar e com-
preender, assim como quando examino minha trajetória 
política, seja institucional, seja associativa/sindical, seja 
partidária, não posso deixar de pensar que passei por se-
minários e conventos de frades capuchinhos. Trajetória 
de trabalho e estudo, em que a ciência como forma de 
aliviar a canseira da existência humana, como dizia Brecht 
que esta era para Galileu, a preocupação com os pobres 
e injustiçados, numa palavra, a solidariedade humana, 
sempre foram muito pregadas e bastante praticadas. Em 
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resumo, não sou quem sou – como ex-docente e ainda 
estudioso da problemática universitária, numa sociedade 
extremamente desigual, em que a educação superior, de 
elite ou de baixa qualidade, não faz justiça à maioria da 
população excluída do usufruto de muitos direitos – sem 
as bases de minha carreira de docente universitário edi-
ficadas na experiência seminarística de Vila Flores a Ijuí 
(SGUISSARDI, 2013, p. 33).

“Para que me serve tudo o que aprendi no seminário se 
a profissão que escolhi seguir nada tem a ver com isso?”, 
pensava Antônio Laurindo Viel quando decidiu dar a sua 
vida um novo rumo. A vida, entretanto, lhe ensinou muito 
cedo que o que aprendera no seminário de fato estava 
longe do modo como os negócios empresariais funcio-
nam, mas foi exatamente o que lá aprendera que conferiu 
um sentido humano e profundo a sua vida.

Em 1968, quando me desliguei do projeto até então se-
guido, achei que toda aquela estrutura cultural adquirida 
para nada me serviria para a vida que me propunha iniciar 
(…) mas aquele espírito destes anos, (passados) no lar dos 
capuchinhos, é um parceiro que me acompanha, que me 
ajuda a viver e agir em todas as circunstância, a manter a 
fé e a esperança na minha trajetória pessoal e profissional 
(…) foi então que comecei a avaliar os anos de minha for-
mação e dar outro sentido à vida e valorizar aqueles anos 
passados nos seminários (VIEL, 2013, p. 2).

Sérgio Croccoli enfatiza que o legado de vida que co-
lheu na longa trajetória de sua vida passada no seminário 
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foi profundamente marcada pela rica formação humanís-
tica, pelo desenvolvimento das capacidades intelectuais, 
de autonomia e autossuficiência pessoal.

Em relação ao período de minha vida nos seminários – 16 
anos – considero positivos: a boa formação intelectual nas 
disciplinas de humanidades, especialmente línguas e de 
conhecimentos gerais; desenvolvimento da capacidade 
de raciocínio; o ter que resolver tudo sozinho, o ter que 
virar-se, o que nos deu grande capacidade de autossufi-
ciência, de formação da vontade, de enfrentamento das 
dificuldades; incentivo à autodisciplina, uma espécie de 
estoicismo, o que favoreceu que nosso comportamento 
fosse mais simples e honesto (CROCCOLI, 2013, p.7).

Older Parisotto, ao desistir do curso de Teologia no 
decurso do 4o ano, passa a trabalhar na Cáritas Brasilei-
ra e nela permanece até sua aposentadoria. Ele enfatiza 
como na Cáritas pôde realizar na prática o que aprendera 
ao longo de sua formação:

Na verdade, foi uma troca mútua entre meu trabalho e a 
Caritas. Se eu, com o estudo que tive no seminário, fui ca-
paz de intervir positivamente nessa organização da Igreja, 
por outro lado, ela também me oportunizou que eu pra-
ticasse e entendesse melhor o que havia aprendido nos 
frades capuchinhos (…) (PARISOTTO, 2013, p. 14).

Antoninho Pasqualon, como frade e sacerdote, avalia 
que foi nos três anos do curso de Filosofia, em Ijuí, que 
nele operou-se uma profunda transformação, um aggior-
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namento que o colocou numa nova perspectiva de Igreja, 
inserido no mundo contemporâneo, nele atuando como 
frade, sacerdote e homem de ação:

[Na FAFI, em Ijuí] (…) foram três anos de mudanças radi-
cais que vivemos. Foi um despertar gradativo de organiza-
ção, sistematização e dinâmica na execução de qualquer 
plano, em busca do crescimento, de objetivos maiores em 
favor das pessoas, das entidades, da Igreja e da própria 
sociedade. Vivemos na prática um aggiornamento que nos 
colocou no caminho da vida, para andar com firmeza e 
segurança, enxergando com clareza o ideal a conquistar 
(…) (PASQUALON, 2013, p. 7).

No próximo capítulo, intitulado Na sociedade dos ca-
puchinhos, descreveremos o longo percurso de nossa 
formação nos seminários e conventos da sociedade dos 
capuchinhos do Rio grande do Sul, da transformação pela 
qual passamos, de colonos pobres, trabalhadores rurais, 
a intelectuais inseridos na diversidade da vida contem-
porânea.
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Nosso ingresso na sociedade 
dos capuchinhos quando 
nos tornamos partícipes de 
uma história

N os meses de janeiro, fevereiro e março de 1953, 
aproximadamente 115 novos seminaristas ingres-
saram no Seminário Seráfico Santo Antônio de 

Vila Flores, RS. Este acontecimento significou nossa saída 
da sociedade dos colonos e o ingresso na sociedade dos 
capuchinhos.

Entre esses 115, estávamos nós, um pequeno grupo de 
sobreviventes que prosseguimos os estudos e “perseve-
ramos na vocação”, alguns até completar o Ensino Básico, 
outros até concluir o curso de Filosofia e, uns poucos, o 
curso de Teologia. Apenas dois ordenaram-se sacerdotes.

Chegamos às portas do Seminário Santo Antônio 
acompanhados por nossos pais, pelo vigário que desco-
briu nossa vocação, em caminhões de carga, a cavalo, de 
charrete, apinhados em jipes, sentados sobre nossos po-
bres enxovais… Fomos recebidos por um “guarda”, uma 
espécie de “anjo da guarda”, que nos acompanhava du-
rante o período inicial de adaptação à nova sociedade. 
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Era ele quem nos ensinava como devíamos nos compor-
tar, nos explicava o sentido das coisas que fazíamos e nos 
protegia contra os que se aproveitavam de nossa situa-
ção de recém-chegados para nos ridicularizar ou mes-
mo nos surrar. Era ele também quem nos ensinava, e nós 
aprendíamos com surpreendente rapidez, o nome e o so-
brenome daquela multidão de meninos, as regras básicas 
de conduta: o que era proibido, o que era permitido e o 
que só poderia ser feito mediante autorização do padre 
reitor ou dos demais padres. Eis aí como aconteceram 
nossos primeiros passos na sociedade dos capuchinhos 
e, simultaneamente, iniciamos nosso desprendimento da 
sociedade dos colonos, numa trajetória rica e humana-
mente muito significativa para todos nós.

Em 1896, a pedido insistente do bispo Dom Cláudio 
José Gonçalves Ponce de Leão ao Superior Geral dos Ca-
puchinhos, e junto as províncias de capuchinhos da Itália 
e da França e com o apoio e recomendação do papa Leão 
XIII, desembarcaram, em Porto Alegre, vindos da provín-
cia francesa de Saboia, Frei Rafael de la Roche, superior 
provincial, os missionários frei Bruno de Gillonay e frei 
Leão de Montsapey. Seguiram, dias depois, num peque-
no barco a vapor até Montenegro e daí para Garibaldi. A 
aventura foi assim descrita, com um bom grau de humor, 
por frei Bruno:

No dia de nossa chegada a São João de Montenegro, pre-
tendendo seguir viagem, não encontramos outro meio de 
transporte se não uma destas espantosas carroças. Ins-
talamos nossas bagagens que nos serviam, inclusive, de 
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assento; para nos preservar dos ardores do sol, cada um 
comprou um chapéu de palha pelo preço de 8 vinténs e 
nos pusemos a caminho, por dois dias, com este pitoresco 
ornamento. Neste estado chegamos a Conde D’Eu (Gari-
baldi), onde ninguém nos aguardava, no dia 18 de janeiro 
de 1896. Não foi uma entrada triunfal. Os habitantes, em-
basbacados, vinham às janelas para nos verem passar e se 
perguntavam quem seriam esses exóticos imigrantes. Eis 
aí a narração de nossa chegada à terra onde deveríamos, 
sem demora, recolher profundas, duráveis e apostólicas 
consolações (ZAGONEL, 1996, p. 20).

Os frades capuchinhos franceses para cá vieram pelo 
zelo apostólico e missionário de Dom Cláudio, nomeado 
bispo da diocese do Rio Grande do Sul em 20 de setembro 
de 1890. Rapidamente tomou consciência da dramática 
situação da Igreja no Rio Grande do Sul, movendo-se em 
meio à brutalidade e violência da guerra civil (1893/95) 
travada entre as duas facções da oligarquia gaúcha: repu-
blicanos/ximangos versus federalistas/maragatos. Dra-
mática era também a situação dos imigrantes europeus 
recém-chegados, solicitando veementemente assistên-
cia religiosa, sobretudo dos italianos que, depois de 1875, 
não cessavam de chegar aos milhares. Dom Cláudio via-
jou a Roma em 1895 e

(…) aproveitou a ocasião para pedir à sua Santidade Leão 
XIII sua benévola e valiosíssima interferência a fim de ob-
ter uma ordem religiosa que viesse ajudar mais eficaz-
mente à vida espiritual nas colônias italianas estabeleci-
das em sua diocese. Sua Santidade o papa recomendou-o 
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de um modo especial ao Superior Geral dos padres Capu-
chinhos, o qual prontamente anuiu ao pedido escolhendo 
a Província da Saboia para ser a privilegiada fundadora de 
uma nova Missão no Brasil, entre os antigos emigrados de 
nacionalidade italiana. Com efeito, no dia 5 de dezembro 
de 1895 embarcava no porto de Bordéus com destino ao 
Brasil e ao Rio Grande do Sul a vanguarda do pequenino 
exército de São Francisco e no dia 2 de janeiro de 1896 a 
cidade de Rio Grande via desembarcar no porto os pri-
meiros capuchinhos de Saboia (BALÉM, 1946, p. 221-222)

A vinda dos frades capuchinhos da Província da Saboia, 
contudo, não foi tão tranquila como faz transparecer o 
relato de Monsenhor Balém. A opção dos frades france-
ses deve-se fundamentalmente aos graves conflitos do 
Estado francês com a Igreja. O governo impôs aos reli-
giosos a obrigatoriedade de prestação do serviço militar 
por dois anos. Só estariam dispensados dessa obrigação 
os que se ausentassem da França por no mínimo dez anos. 
A opção dos frades da Província de Saboia foi enviar seus 
noviços para o Líbano, onde mantinham Missões e uma 
casa em Ghazir, pequeno vilarejo de montanha, situado 
a cerca de 30 quilômetros ao norte da cidade de Beirute. 
Inadaptados ao novo ambiente, muitos deles acabaram 
morrendo. A alternativa de enviar os noviços ao Brasil se 
lhes afigurou uma boa solução para o problema, embora 
alguns frades entendessem que a vinda para o Brasil po-
deria ser tão ou mais perigosa do que a solução libanesa. 
Não por acaso, os dois missionários que vieram dar início 
à obra missionária, frei Bruno e frei Leão, vieram acom-
panhados do superior provincial frei Rafael.
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E vieram, ao longo de alguns anos, noviços e padres 
franceses com o objetivo de ampliar a ação missionária. 
Como nos informa frei Caetano, “(…) em dezembro de 
1897, mais dois padres (franceses) e um irmão cooperador 
haviam trazido reforço aos dois primeiros. Em dezem-
bro de 1898, mais onze padres e seis estudantes vieram 
triplicar os existentes”. (CAETANO, 1946, p. 38). Ao todo, 
vieram da França, no período de formação da Província, 
58 frades. No mesmo período chegaram também um fra-
de italiano, um polonês e dois suíços (PAX ET BONUM, 
2011, p. 405)

Eles, entretanto, tinham presente que a missão só po-
deria prosperar se fosse possível formar sacerdotes vin-
dos das famílias dos imigrantes. E assim ocorreu, em 1898, 
apenas dois anos após a chegada dos frades franceses, foi 
aberto em Garibaldi um pequeno Seminário Seráfico, que 
recebeu nove seminaristas, dos quais três foram ordena-
dos sacerdotes: os freis Cassiano, Caetano e Romualdo.

O número de seminaristas aumentava continuamente e 
as instalações existentes, mesmo ampliadas, não tinham 
capacidade de abrigar as novas vocações. Foi assim que 
foram erguidos, mediante entendimento com os vigários 
de Flores da Cunha e da Vila Esperança, no município de 
Guaporé, dois novos conventos. O de Guaporé, na Vila 
Esperança, em decorrência da oposição de um pequeno 
número de paroquianos e do próprio vigário, que torna-
ram a permanência dos frades muito difícil, a nova casa 
foi abandonada. No novo convento de Flores da Cunha foi 
instalado o noviciado.
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Em Garibaldi, após a saída dos noviços para o convento 
de Flores da Cunha, permaneciam juntos os estudantes 
de Filosofia, de Teologia e os seminaristas menores que 
cursavam o Primário, o Ginasial e Humanidades. Com o 
objetivo de separar estes últimos dos estudantes de Fi-
losofia e Teologia e em acordo com o vigário paroquial 
de Veranópolis, padre Mateus Pasquali, os seminaristas 
menores foram enviados a Veranópolis em abril de 1902, 
dando origem ao Seminário Seráfico São José (TEODO-
RO, 1946, p. 98).

Em 1935, dando continuidade ao movimento de orga-
nização do sistema de estudos, foi inaugurado em Ma-
rau o amplo Convento São Boaventura, com a finalidade 
de abrigar os estudantes de Filosofia. O sistema de for-
mação dos frades capuchinhos apresentava-se, em 1935, 
do seguinte modo: em Veranópolis estudavam todos os 
seminaristas que cursavam os estudos básicos: Primário, 
Ginásio e Humanidade; em Marau, os estudantes de Fi-
losofia e em Garibaldi, os de Teologia. Rapidamente essa 
estrutura revelou-se insuficiente e novas divisões e se-
parações foram promovidas: em 1942, foi inaugurado o 
Seminário Seráfico São Luiz de Ipê – o qual, em 1956, foi 
denominado Nossa Senhora de Fátima – para acolher os 
estudantes da quarta, quinta e sexta séries do ginásio. 
Em 1948, foi concluída a construção do Seminário Seráfi-
co Santo Antônio, de Vila Flores, para acolher os semina-
ristas que ingressassem no seminário para aí completar 
os estudos do Ensino Primário.
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Em 1953 a estrutura material do sistema de formação 
dos frades capuchinhos abrangia um amplo espaço geo-
gráfico no interior da colonização italiana: em Vila Flores, 
estudantes do Curso Primário; em Veranópolis, estudan-
tes do Curso Ginasial inferior (da primeira à terceira sé-
rie); em Vila Ipê, estudantes do Curso Ginasial Superior 
(quarta e quinta séries); em Flores da Cunha e depois Ga-
ribaldi, noviciado; em Marau, estudantes do Curso Co-
legial Humanístico (duração de dois anos); em Ijuí, estu-
dantes do curso de Filosofia (duração de três anos) e, em 
Porto Alegre, estudantes do Curso de Teologia (duração 
de quatro anos).

Paralelamente à construção de um completo sistema 
de formação de seminaristas, clérigos e irmãos leigos, 
a ação missionária, paroquial e educacional dos frades 
capuchinhos expandiu-se nas dioceses de Porto Alegre, 
Caxias do Sul, Vacaria, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana. 
O vigoroso crescimento numérico e qualitativo dos ca-
puchinhos do Rio Grande do Sul permitiu que, em 1942, 
a que fora Missão (1896), Comissariato (1902) e, depois, 
Custódia (1937), recebesse, em 24 julho de 1942, da Sa-
grada Congregação dos Religiosos e do Definitório Geral 
dos Frades Capuchinhos, o Estatuto de Província (Pax et 
Bonum, 2011, p.12).

Em 1946, ao completar meio século de existência, a 
presença capuchinha no Rio Grande do Sul, agora com 
status de Província, alcançou aquela etapa de desenvol-
vimento que permitia que, nos anos seguintes, atingisse 
o ápice de sua expansão no número de seminaristas, de 
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clérigos e irmãos leigos, bem como na ampliação de sua 
ação missionária e paroquial.

Quando, em 1953, ingressamos no Seminário Seráfico 
Santo Antônio de Vila Flores, todas as casas de formação 
estavam repletas de seminaristas menores, noviços, es-
tudantes de Filosofia e de Teologia. Foi, sem dúvida, um 
momento de alto brilho cujos primeiros lampejos haviam 
iniciado em 1896 sob a inspiração e a ação missionária de 
um pequeno grupo de frades franceses, corajoso e toma-
do de espírito missionário. (TEODORO, 1946; COSTA; DE 
BONI, 1996).
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Introdução a um novo modo 
de vida

A o ingressarmos no seminário sabíamos que tería-
mos um modo de vida diferente daquele que ti-
véramos junto a nossa família, num sistema social 

que denominamos de sociedade dos colonos. Não tínha-
mos, porém, noção do que seria propriamente tal modo 
de vida nem capacidade, nem maturidade para avaliá-lo. 
Como crianças, imaginávamos que a vida no seminário 
deveria ser muito melhor do que a da roça, de muita 
brincadeira, pouco trabalho e muito estudo. Simples-
mente, ingressamos nele e sentimos imediatamente seus 
impactos, sempre tendo como referência comparativa o 
modo de vida que vivêramos até então.

Não compreendíamos, mas reagíamos, afinal, nossa 
vida viu-se repentinamente enclausurada num amplo 
sistema de regras que enquadravam nos mínimos deta-
lhes nosso dia a dia, convertendo-se em sucessivos atos 
litúrgicos, isto é, convertendo-nos em verdadeiros sacri 
pueri, pois nada do que fizéssemos poderia estar em de-
sacordo com a vontade de Deus, expressa nas diretrizes 
dos padres e num corpo de regras organizado sob a for-
ma de um Regulamento a ser cumprido como algo que 
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deveria ser considerado sagrado. O artigo 3o apontava os 
“Meios para a perfeita observância do regulamento”:

1 – ver em cada prescrição do Regulamento a expressão 
da vontade de Deus; 2– lembrar-se amiúde da presença 
de Deus; 3 – pedir com insistência a Deus a graça de poder 
cumprir com fidelidade as prescrições do Regulamento.

E, finalmente, o quarto item, que nos parece ser a ex-
pressão objetiva de seu caráter pedagógico, visando ex-
plicitamente a formação do habitus religioso-sacerdotal, 
só realizável quando a norma, a regra e o regulamento 
perdem seu caráter de lei para, ao ser introjetada e sub-
jetivada, converter-se em modo de vida: “Recordar-se 
que a disciplina praticada desde a infância é uma ótima 
preparação para o sacerdócio, supremo ideal de todo o 
seminarista”. (PROVÍNCIA, 1950, p. 4).

O que nos assustava na forma de legitimar as normas 
que regiam nossa vida era que Deus estava o tempo todo 
ao nosso lado nos controlando, nos vendo, e nós devería-
mos ter plena consciência disso, de tal modo que a nor-
ma ao ser desobedecida converter-se-ia subjetivamente 
em pecado e culpa que era preciso expiar. Isso conduzia 
muitos meninos e depois adolescentes a situações de-
sesperadoras e de altíssimo sofrimento sob a forma de 
escrúpulo, que nada mais era do que a atroz dúvida do 
que poderia ser aprovado ou desaprovado por Deus.

Nossa reação a esse sistema, que não precisava ser 
necessariamente explicitado por palavras, pois estava 
embutido na dinâmica da vida cotidiana, consistia na 
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sensação dolorosa da perda de um modo de vida de que 
gozávamos antes de ingressar no seminário e que era ne-
cessário o mais rapidamente possível esquecer. O artigo 
54 do Regulamento dos Seminários Seráficos diz:

Os seminaristas designados pelo Reitor para custódios de 
novatos, desempenhem este ofício com dedicação e cari-
dade, paciência, tino e zelo. E assim lhes suavizar o peso 
do jugo do Senhor (sic) e dissipar qualquer desânimo, que 
poderia toldar o céu risonho dos primeiros dias do seu 
internato (PROVÍNCIA, 1950, p. 4)

Os relatos dos colegas, em seu conjunto, são revelado-
res e indicam duas tendências básicas: a primeira, o sen-
timento de perda da família, dos amigos, da convivência 
comunitária e parental; a segunda, a colocação em práti-
ca de uma estratégia de adaptação à nova realidade, pois 
tínhamos em mente que não poderíamos simplesmente 
voltar para casa e causar frustração para nossas famílias 
ou ser objeto de riso dos meninos que lá haviam perma-
necido, muitos deles recusando o convite do padre para 
ingressar no seminário e outros que apostavam que não 
seríamos capazes de nos adaptar ao modo de vida do se-
minário.

O modo como, nos relatos dos colegas, estas duas di-
mensões aparecem, que nada mais eram do que a dialéti-
ca de “fica ou vai”, é bastante esclarecedor:

Esta foi talvez a etapa mais difícil, pois a maioria era de 
adolescentes, uma idade em que se sentia muito a falta do 
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pai, da mãe e dos irmãos. Nem todos conseguiam ajustar-
-se à nova realidade (PASQUALON, 2013, p. 4).

(…) foi difícil pra mim adaptar-me à vida do seminário em 
que a gente tinha que se virar sozinho (CROCCOLI, 2013, 
p. 2);

(…) e chorávamos de saudade de casa, do estranhamento 
de tudo (PARISOTTO, 2013, p. 2).

Paese acentua os contrastes:

É claro que esta nova vida contrastava com a vida de casa. 
Lá, mais liberdade, menos compromissos, menos obriga-
ções. Aqui, menos liberdade, mais compromissos, mais 
obrigações. Lá, sem horário, aqui um severo horário. Lá, 
menos partilha, aqui partilhar com dezenas, centenas 
(PAESE, 2014, p. 5)

Darcy Spadini aguentou a dor da separação:

(…) com muitas saudades da família, reservava a noite, 
na cama e embaixo das cobertas, para chorar. Ao mes-
mo tempo lembrava-me do desafio que fizeram três ra-
pazes da família Locatelli, meus vizinhos. Quando minha 
mãe anunciou a eles que eu iria para o seminário, riram 
e acharam graça e apostaram que eu não ficaria longe da 
família nem uma semana. Hoje, quando os encontro, falo-

-lhes que graças a eles e seu desafio, consegui estudar (…) 
(SPADINI, 2013, p. 5).

O seminário é um espanto:
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Frei Ivo nos entregou (éramos cinco meninos) a um padre, 
que nos aguardava na portaria do Seminário Seráfico San-
to Antônio de Vila Flores. Ficamos abismados com o tama-
nho do prédio, seu alto pé direito, os imensos corredores, 
a algazarra de centenas de meninos que brincavam no pá-
tio. Sentimo-nos completamente perdidos. O padre co-
nhecia bem esta síndrome e imediatamente nos entregou 
aos guardiães. Numa semana estávamos um pouco menos 
assustados e um pouco mais “achados” no novo ambiente, 
conhecíamos mais gente, sabíamos o nome de todos os 
padres, irmãos colaboradores e irmãs de São José. Num 
mês conhecíamos pelo nome todos os meninos, eram 
mais de 300, assim como conhecíamos todos os espaços: 
campos de futebol, hortas, pomares, chiqueiro, estábulo 
das vacas leiteiras, roças, o açude do rio Jabuticaba onde 
íamos tomar banho e nos lavar (BELATO, 2013, p. 14-15).

E havia os que planejavam fugir, como nos conta Rosa-
lino Polita e Fiorindo Piccoli:

Na chegada, tudo era grande, estranho. Uma multidão de 
gente, muitas novidades (…) Horário para tudo, tudo cro-
nometrado, era muita disciplina. No começo até que tudo 
parecia bom. Passada uma semana a saudade de casa co-
meçou a bater sem piedade (…) Chorei muitas vezes, prin-
cipalmente à noite. Sentia-me só no meio de toda aquela 
gente. Tentei fugir. Percebi que outros também choravam 
pelo mesmo motivo. Uns tinham entrado comigo e eram 
da mesma região. Planejamos fugir. Seria pela manhã, 
bem cedo, ainda escuro, antes das seis, hora que éramos 
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acordados para as rotinas do dia. Sairíamos por um lado 
norte onde tinha um potreiro, e buscaríamos a estrada e, 
em uma subida mais forte, onde os caminhões perdiam 
a velocidade, aí nos agarraríamos atrás da carroceria do 
primeiro que nos desse essa possibilidade. Por essa es-
trada passavam muitos caminhões de carga que vinham 
de Lagoa Vermelha e Passo Fundo e das cidades próximas 
e se dirigiam a Caxias ou à Capital. Não lembro o dia de-
terminado. Tinha que ser um dia de céu limpo, não podia 
chover. Calculamos que em um dia podíamos chegar em 
Garibaldi, pegando carona daqui e dali. Embora fôssemos 
todos do interior do município, muitos de nós tínhamos 
parentes na cidade. Isso nos tranquilizava, porque o nosso 
medo era, talvez, ter de pernoitar no mato. Bem, aconte-
ceu que uns dias antes da nossa fuga alguém tentou essa 
façanha em direção contrária ao nosso destino. Não sabe-
mos como foi que os padres souberam. Foram atrás dos 
fugitivos e os trouxeram de volta. Também sabiam que 
havia outro grupo que estava planejando outra fuga. Al-
guém deve ter nos traído e contara para o superior do se-
minário. Pensamos em transferir o nosso intento para daí 
a duas ou três semanas, mas passaram-se muitas semanas 
e o plano foi por água a baixo. Alguns já tinham desistido e 
a saudade diminuindo, diminuindo. Com o tempo passan-
do fui me enturmando e me adaptando e o plano da fuga 
já perdera a motivação (POLITA, 2015, p.3).

Fiorindo Piccoli, com um colega, planejou uma impos-
sível fuga:
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“No dia 3 de fevereiro de 1954, aos 11 anos, ingressei, junto 
com mais quatro meninos, no seminário Santo Antônio de 
Vila Flores (…) No calar da noite, eu e meu amigo Nelson 
planejávamos como fazer para fugir do seminário, o que 
nunca se concretizou. A saudade de casa era imensa (…) ” 
(PICCOLI, 2014, p.8).

Para Francisco Turra, o abandono do convívio familiar 
e a entrada no seminário foi particularmente traumática:

A entrada no seminário de Vila Flores é uma das lembran-
ças mais duras de minha vida. Dez anos apenas, um mun-
do desconhecido, distante de meus pais. Lembro muito 
bem de ir e olhar no horizonte para ver se descobria o 
rumo de casa. A forma que partimos, num amontoado e 
num jeep, todos desconhecidos, sem uma pessoa amiga 
sequer, foi traumática. Jamais absorvi essa ruptura na vida. 
Mas os dias foram passando e novos amigos, muita reli-
giosidade e muitos medos, entre eles o medo de voltar, 
fizeram que fosse seguindo (TURRA, 2015, p. 1).

Sofremos, mas não desistimos. Rapidamente aprende-
mos a viver nos tempos e nos movimentos do seminário, a 
acatar as regras e os regulamentos que nos regiam. Des-
cobrimos que se quiséssemos sobreviver naquele meio 
teríamos de fazer o que nos mandavam. A regra de ouro 
era obedecer, isto é, passamos a aceitar que a disciplina 
era um fator não só de sobrevivência, como também de 
virtude. O ambiente do seminário, que nos afastava com-
pletamente de nossa família e da cultura de nossas co-
munidades, ia aos poucos “naturalizando” o novo modo 
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de vida. E, à medida que isto acontecia, a saudade de casa, 
que nos atormentava logo após a nossa chegada, ia de-
saparecendo. De um ponto de vista da economia psíqui-
ca, em lugar da nossa família natural, íamos construindo 
uma nova família, grande, feita de muitos pais, mães, e 
sobretudo de uma multidão de irmãos.
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A sociedade dos capuchinhos 
promulgou um completo 
sistema de regulação da vida 
de seus membros

A Província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, 
vista de uma perspectiva de longa duração, apre-
sentava, até 1953, quatro momentos bem distintos. 

O primeiro, de 1896 a 1942, era constituído pela incansá-
vel obra dos padres franceses e dos primeiros frades bra-
sileiros que, de um minúsculo núcleo missionário sedia-
do em Garibaldi, fizeram brotar um Comissariado e uma 
Custódia amplamente ramificada nas primitivas e novas 
colônias dos imigrantes italianos. O segundo momento 
foi a instalação, em 1942, da Província dos Capuchinhos 
do Rio Grande do Sul. A partir desse momento pratica-
mente extingue-se a ação dos frades franceses, pois a 
Província contava com um número de frades suficiente 
para governar-se e manter e ampliar a ação missionária, 
paroquial e educacional. O terceiro momento, de caráter 
comemorativo e festivo, foi a celebração do “Cinquente-
nário da Obra Apostólica e Missionária dos Capuchinhos 
do Rio Grande do Sul”: foram “dez lustros de vida brilhan-
te” como cantava a primeira estrofe do Hino do Cinquen-
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tenário, de autoria de frei Plácido Pasinato, com música 
do frei Exupério. O quarto momento, que consideramos 
decisivo, por força da dimensão de sua obra institucional, 
foi a sistematização, publicação e imposição a todos os 
seminaristas e frades de um amplo e severo sistema de 
regulação, obra máxima dos dois governos provinciais de 
frei Venâncio (21.12.48 a 20.12.51 e de 20.12.51 a 21.12.54) e 
das respectivas equipes de seus dois Definitórios Provin-
ciais. Esse sistema amplo e complexo de regulação supõe 
a adoção e a inspiração prévia da Regra e do Testamento 
de São Francisco, bem como das Constituições e Ordena-
ções, comuns a todas as Províncias capuchinhas do mun-
do. Assim, o sistema de regulação a que nos referimos 
como obra do provincialato do frei Venâncio, diz respeito 
apenas à Província dos Capuchinhos do Rio Grande do 
Sul, que até então adotava, com as devidas adaptações, as 
regulações da Província-mãe de Saboia. Esse sistema de 
regulação representa de fato a autonomia da Província 
dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul. É preciso, en-
tretanto, esclarecer que esses regulamentos não nasce-
ram do dia para a noite, eles na verdade vinham sendo 
elaborados e experimentados em anos anteriores a sua 
publicação e adoção oficial. Em consequência, a publi-
cação dos regulamentos e sua imposição representaram 
o ápice de um processo longo de amadurecimento. Na 
apresentação do Programa de Estudos frei Teodoro, Pre-
feito dos Estudos e seu mentor maior, afirma: “O nosso 
Programa de Estudos que, faz quase vinte anos, é objeto 
de experimentações e adaptações, sai, finalmente, im-
presso” (PROVÍNCIA, 1954b, p. 9).
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O sistema de regulações da Província é composto dos 
seguintes documentos:

I – Regulamento dos Seminários Seráficos da Província 
Capuchinha de Caxias do Sul (PROVÍNCIA, 1950), publi-
cado em 2 de fevereiro de 1950, para que “(…) pudesse 
estar nas mãos dos seminaristas…” até seu ingresso no 
noviciado e se define como “(…) um conjunto de normas 
e prescrições destinadas a formar os candidatos à vida 
religiosa e sacerdotal na Ordem dos Frades Menores Ca-
puchinhos” (art. 1o, p. 3); destina-se, portanto, aos semi-
naristas menores, no período de formação compreendi-
do pelos estudos do Curso Primário e Ginasial.

II – Regulamento dos Estudantes, que veio à luz em 
maio de 1954 e destinava-se aos estudantes-frades após 
o término do ano de noviciado até sua ordenação sacer-
dotal. Trata-se de um regulamento específico do período 
de formação dos estudantes “maiores” (do Colegial Clás-
sico, de Filosofia e Teologia) e derivado dos documentos 
fundadores: a Regra, o Testamento, as Constituições e as 
Ordenações e visam a “(…) coadjuvar os estudantes a ob-
servar as obrigações impostas pelo estado de perfeição 
que abraçaram e para atingir o fim de sua formação reli-
giosa…” (p. 2).

III – Regulamento dos Noviços Capuchinhos, publicado 
em 2 de fevereiro de 1951, elaborado pelo mestre de no-
viços de então, frei Luiz Ferronato, tendo como fonte de 
inspiração, segundo ele, “(…) a Santa Regra, as Constitui-
ções, os Decretos Apostólicos das cerimônias na Ordem 
ou na Província, bem como dos costumes dos nossos 



120

voltar ao sumárioCapítulo 2 – Na sociedade dos capuchinhos

padres anciãos” (PROVÍNCIA, 1951, p. 3). Em virtude de 
seu extremo rigorismo, e de seu caráter repressivo e hu-
milhante, muitas de suas prescrições foram rapidamente 
abandonadas por impossibilidade de seu cumprimento e 
por bom senso.

IV – Costumário da Província Capuchinha de Caxias do 
Sul, foi aprovado em dezembro de 1953 e publicado em 
janeiro de 1954. Trata-se de um documento institucional 
complexo, pois deriva de muitas fontes – Regra, Consti-
tuições, Ordenações e do Costumário da Província dos 
Frades de Sabóia –, bem como da prática acumulada des-
de 1896 quando a Província Capuchinha de Caxias do Sul 
lançou suas primeiras raízes.

O Costumário aparece em boa hora. A nossa Província 
está cada dia mais se organizando para um futuro sempre 
mais promissor. Ela precisa firmar-se no espírito genui-
namente franciscano-capuchinho para uma observância 
dia a dia mais perfeita da Santa Regra e de toda a nossa le-
gislação. O Costumário será uma força poderosa para que 
reine em todas as nossas casas uma santa uniformidade 
de mentes, corações e ações (…) Ordenamos, outrossim, 
que os superiores zelem pela prática integral do presen-
te Costumário, que cada religioso tenha um exemplar do 
mesmo e que seja lido publicamente no início de cada 
ano após a leitura das Ordenações e dos Capítulos Gerais 
(PROVÍNCIA, 1954a, p. 5).

V – Com o objetivo de uniformizar um conjunto de prá-
ticas de piedade, foram editados dois opúsculos, um des-
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tinado aos seminaristas e outro a todos os religiosos da 
província:

– Devocionário Seráfico; orações quotidianas em uso 
no Seminário Seráfico, provavelmente publicado em 1957

– “Preces Quotidianae” (sic) da província dos RR. PP. Ca-
puchinhos do Rio Grande do Sul, publicado em 1957.

Esse é o conjunto de documentos regulatórios que, 
num período de maturidade organizacional da Província, 
vieram à tona para conferir-lhe uniformidade e unidade, 
com o objetivo último de reforçar a vida comum, a dis-
ciplina e o espírito franciscano-capuchinho. É provável 
que exista um documento, que não conseguimos identi-
ficar, cujo objetivo seria regulamentar a vida dos irmãos 
leigos. Sabemos que o Seminário Seráfico Nossa Senhora 
de Fátima de Vila Ipê foi concebido para ser uma casa 
destinada à formação dos irmãos leigos. O projeto não 
vingou porque, segundo frei Teodoro:

O primeiro escopo dessa Casa fora ter um lugar apropria-
do para a formação de bons Irmãos cooperadores (deno-
minação dada, então, aos irmãos leigos). Como, porém, o 
Seminário Seráfico de Veranópolis ficasse superlotado, e 
sempre mais numerosas se apresentassem as vocações à 
Ordem, determinamos que Vila Ipê servisse para descon-
gestionar o Seminário de Veranópolis; com o que teríamos, 
além disso, possibilidade de dar aos nossos seminaristas 
das séries superiores do Ginásio (quarta e quinta séries) 
uma formação mais apropriada; como também o custeio 
da vida se tornaria mais fácil (TEODORO, 1946, p. 113).
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A esse conjunto de textos regulatórios da Província, 
acrescentam-se, como vimos anteriormente, aqueles 
que são comuns a todos os frades menores capuchinhos 
(Regra, Testamento, Constituições e Ordenações). Por 
isso, todas as vezes que nos referirmos às Constituições 
dos Frades Capuchinhos, estamos nos referindo ao texto 
que teve origem no

Capítulo Geral, celebrado em Roma, (…), aos 25 de Maio de 
1920 (que) incumbiu uma Comissão adrede eleita, de rever 
e emendar as nossas Constituições; as quais, em segui-
da, submetidas ao juízo da Santa Sé, foram, pela mesma, 
aprovadas e confirmadas (…) (VALSTAGNA, 1936, p. 25).

Do mesmo modo, quando nos referirmos às Ordena-
ções dos Capítulos Gerais da Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos, nos referimos à sistematização das Orde-
nações promulgadas pelo LXX Capítulo Geral e publicadas 
aos 16 de abril de 1928 (cf. VALSTAGNA, 1936, p. 151-158).

Não é nossa intenção fazer uma análise ampla de seu 
corpo regulamentar. Não é este o lugar para essa impor-
tante tarefa. A perspectiva sob a qual analisamos os re-
gulamentos é, de um lado, tentar entender suas institu-
cionalidades e de que modo se constituíram num sistema 
de regras que determinavam um modo ou forma de vida 
e, de outro, de que modo nós, seminaristas, explicitamos 
em nossos relatos-memória como os “sofremos” em nos-
sas vidas cotidianas.
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As estruturas do cotidiano

S egundo Braudel, “A cotidianidade são os fatos miú-
dos que quase não deixam marca no tempo e no 
espaço” (2005, v.1, p. 17), e dos quais nossa memória 

guarda apenas aspectos altamente seletivos. Os demais 
tendem a ser borrados e somem do limiar de nossa cons-
ciência.

Só um esforço muito intenso é capaz de ampliar o 
conjunto desses fatos e a trama de suas significações, a 
rede de instituições e normas, obrigações e repressões 
em que eles aconteceram. A vida cotidiana ganha espe-
cial relevo nos momentos de nossa vida em que acon-
tecem rupturas ou mudanças muito bruscas. O ingresso 
no seminário significou para nós uma radical mudança 
em nossa vida cotidiana. Aqui nada mais se assemelha a 
acolá: os prédios, os espaços, a comida, os estudos, a re-
ligiosidade, a sociabilidade, as relações de poder e nosso 
próprio corpo.

Os seminários e os conventos da Província eram pré-
dios imensos, localizados nas bordas das vilas e cidades, 
estendendo suas propriedades para o meio rural, onde 
situavam-se as áreas de produção de legumes e verdu-
ras, frutas e cereais e as instalações para a criação de 
aves, bovinos e suínos. Nos arredores do seminário si-
tuavam-se as áreas de lazer: pátios de recreio, campos 
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de futebol, de voleibol e outros esportes como espiribol, 
caçador, bandeira, damas, tênis de mesa (que nós cha-
mávamos de pingue-pongue), e riachos represados onde 
tomávamos banho. Nada se assemelhava às propriedades 
de nossas famílias, nem mesmo às das vilas ou pequenas 
cidades em que o único prédio de maiores dimensões era 
o da igreja matriz.

Mover-se nesses novos espaços era um aprendizado 
que realizávamos rapidamente. O que não aprendíamos 
tão rapidamente, porém, era o complexo sistema normas 
e regras que regiam todos os nossos tempos e movimen-
tos e que era preciso subjetivar lenta e gradualmente.

Na sociedade dos capuchinhos a vida cotidiana ganha-
va uma nova dimensão, inteiramente distinta da socieda-
de dos colonos, que consistia em realizar a totalidade dos 
atos da vida cotidiana, fossem quais fossem, como uma 
dimensão litúrgica. O cotidiano do estudar, do traba-
lhar, do rezar, do jogar, do comer, aparentemente iguais 
à nossa vida passada, na verdade convertiam-se em atos, 
ou em “ofícios divinos”, em “Opera Dei”, isto é, na santifi-
cação das obras e, por isso, na santificação do obreiro. E 
isto só pode acontecer se a norma, a regra ou o regula-
mento converterem-se em vida.

Os seminaristas devem ser piedosos

Em nossas famílias, rezávamos. Era uma prática que os 
descendentes de imigrantes europeus conservaram. Re-
zava-se o terço uma ou duas noites por semana antes de 
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dormir. Rezava-se aos domingos na capela da comuni-
dade e, pelo menos uma vez por mês, assistia-se à missa.

No seminário a oração, expressão maior da piedade, 
presidia todos os atos cotidianos: ao levantar, ao deitar, 
antes e depois das refeições, do estudo, do trabalho, dos 
jogos, dos passeios. Os atos de piedade tinham sua culmi-
nância na assistência à missa, na comunhão, na confissão 
semanal, na recitação do terço, na adoração ao Santíssi-
mo, nas devoções a Nossa Senhora, a São José, a Santo 
Antônio, a São Francisco, ao anjo da guarda. É motivo de 
expulsão de todo o seminarista que “(…) escarnecer dos 
exercícios de piedade…”, determina o Regulamento dos 
Seminários Seráficos (PROVÍNCIA, 1950, artigo. 5o, letra f, 
p. 5).

A piedade não é algo dado, espontâneo e natural. Re-
sulta de práticas entendidas como

(…) a disposição de ânimo que impele ao cumprimento 
dos deveres que toda a criatura racional tem para com 
o Criador prestando-lhe um culto afetivo e devoto; por 
isso, a aquisição da piedade é o primeiro dos deveres do 
seminarista seráfico, sem ela jamais poderá ter uma vida 
do Santuário e um dos meios mais eficazes para se adqui-
rir a verdadeira piedade é exercitar-se em suas práticas. 
Recordando-se que o temor de Deus é o começo da sa-
bedoria e o alicerce da santidade. Para conservar e de-
senvolver a piedade, que é o principal tesouro do semina-
rista, haverá práticas diárias, semanais, mensais e anuais 
( PROVÍNCIA, 1950, art. 6o, 7o e 8o, p. 6).
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Tais práticas expressam-se como uma nova maneira de 
viver os tempos que, pela piedade, assumem um caráter 
sagrado, isto é, a escansão dos tempos vividos individual 
e coletivamente sob a égide da piedade em dias, semanas, 
meses e anos marcam a separação radical entre vida re-
ligiosa e vida profana que, historicamente, deu origem ao 
contemptus mundi, ao “desprezo do mundo”, mundo que 
se converte em lugar permanente das armadilhas do de-
mônio (cf. DELUMEAU, 2003), o que pode dar lugar a uma 

“pedagogia do medo”, onde estão enfileirados, de um lado, 
Jesus, as hostes celestes de arcanjos, de serafins, de que-
rubins, de anjos; os santos, a Virgem Maria e, de outro, 
os demônios com suas hostes infernais. A piedade é, por 
isso, a permanente e renovada escolha do lado de Deus e 
a permanente recusa do lado do demônio.

As práticas de piedade cotidiana, tendentes à rotina e à 
inconsciência, precisavam ser continuamente alimenta-
das, seja pela comemoração de eventos extraordinários, 
como a comemoração jubilosa do calendário sagrado: 
Natal, Páscoa, Pentecostes, Nossa Senhora e os nossos 
santos e anjos; seja por práticas cujo objetivo estivesse 
voltado para uma rigorosa avaliação de nossa vida coti-
diana. Nessa última categoria incluem-se a celebração da 
Paixão e Morte de Jesus e os retiros mensais e anual.

As celebrações festivas eram aguardadas com gran-
de expectativa, sempre precedidas por um conjunto de 
práticas piedosas com tríduos e novenas, mortificações, 
privações voluntárias, sacrifícios, jejuns e abstinências 
e pela vivência da trajetória de Jesus na quaresma e no 
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advento, na semana da Paixão. O contraste conferia um 
brilho especial à comemoração festiva que quebrava, por 
um momento, o peso da rotina cotidiana.

Os retiros igualmente subvertiam a vida cotidiana. 
Criava-se um clima de silêncio, de recolhimento; inten-
sificavam-se as orações, rezava-se o tempo todo, com 
estímulo à “conversão interior”, ao arrependimento dos 
pecados, banidos da alma por uma exaustiva confissão. 
Dois padres marcaram para sempre nossa memória dos 
retiros, pois ambos incidiram suas prédicas nos dois te-
mas que definiam o “clima espiritual do retiro”: frei Ba-
sílio, então no exercício do provincialato, e frei Cipriano, 
vigário da Paróquia Santo Antônio de Vila Flores.

Frei Basílio, no sermão de abertura de um desses reti-
ros, construiu sua fala sobre dois eixos: o primeiro dizia 
respeito ao modo como deveríamos fazer o retiro. Dizia 
ele, em latim: Intrate toti, manete soli, exite alii. Entrai 
de corpo e alma, permanecei sós, para sair, depois, con-
vertidos e transformados. O segundo enfatizava o duro 
jogo a ser travado contra as tentações, contra o pecado e 
quem, nesse confronto, poderia ser nosso salvador.

Frei Basílio começava sua fala nos contando uma ane-
dota, um “exemplum”: César (Otávio Augusto), imperador 
de Roma, tinha um cachorrinho de estimação, que vivia 
no palácio imperial, nos jardins e ruas de Roma. Esse cão-
zinho carregava no pescoço uma tabuleta com a seguin-
te inscrição: Noli me tangere, Caesaris sum. Pertenço a 
César, não ouseis tocar-me. O exemplum induzia a uma 
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conclusão óbvia: a Jesus pertenço, não ouseis tocar-me, 
oh demônios do mal e do pecado!

Frei Cipriano focava sua prédica nos novíssimos: mor-
te, juízo, inferno e paraíso. E começava com a morte, o 
inescapável dia da morte à qual se segue o dies irae, dies 
illa, (cum) solvet saeculum in favila… Quantum tremor est 
futurus, quando judex est venturus, cuncta stricte dis-
cussurus. Dia da ira, aquele dia… quando o mundo, num 
lampejo, dissolver-se-á em cinzas. Grande será o terror, 
quando estiver por chegar o juiz para julgar severamente 
todas as coisas. A morte converte-se, assim, no espectro 
que nos acompanhará do nascimento até o último suspi-
ro. Deixamos de pertencer ao mundo para ingressar no 
além, lá onde existem os dois reinos que aqui se confron-
taram durante toda a nossa vida terrena: o reino de Deus 
e o reino de Satanás. Os “novíssimos” nos informam o 
que poderá acontecer-nos a partir de então, em que rei-
no passaremos a eternidade, justificados ou condenados.

Frei Cipriano, tal como frei Basílio, utilizava os exempla 
para ilustrar seus sermões. Para nos fazer entender o que 
significava passar a eternidade no fogo do inferno, fez a 
seguinte comparação: imaginem, dizia ele, que a Terra, 
o globo terrestre, seja uma bola de aço. Imaginem que 
um pequeno pássaro, como uma corruíra, pousasse na 
imensa esfera, suavemente, a cada mil anos. Pois bem, 
enfatizava, mesmo quando a corruíra tivesse gasto esta 
gigantesca bola de aço com suas suaves pousadas a cada 
mil anos, mesmo assim, o inferno não teria acabado.
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Todos nós, filhos de colonos, sabíamos muito bem o 
que isso significava. Tínhamos a experiência de afiar ma-
chados e enxadas. Sabíamos que uma corruíra jamais 
gastaria uma simples lâmina de uma faca, quanto mais 
a de uma esfera de aço do tamanho da Terra. A simples 
ideia de sermos condenados ao inferno, e lá permanecer-
mos por toda a eternidade, produzia um pânico que nun-
ca mais saiu de nossa imaginação. Pedagogicamente, os 
pregadores optavam pela ênfase sobre o medo do infer-
no, pois, supostamente, como contrapartida, reforçar-

-se-ia o timor Dei (temor de Deus) e, portanto, a neces-
sidade de buscar em vida, permanentemente, a salvação. 
Essa dialética do bem e do mal que, em última instância, 
exaltava o poder do mal, a onipresença do pecado e do 
castigo, tornava a piedade algo abrumador.

Os retiros eram, portanto, momentos duros e doloro-
sos de suportar, pois o ambiente em que íamos aos pou-
cos mergulhando nos colocava na contingência de esco-
lher entre o bem ou o mal, a vocação ou a deserção, a 
piedade ou o pecado, Deus ou o diabo.

Temíamos os retiros, sejam os mensais ou os anuais, 
pois tinham como eixo central um caráter escatológico: 
a preparação para a morte (PROVÍNCIA, 1950, artigo. 10o, 
p. 9), pois

(…) a época (ou momento) da morte é aquela em que o 
perigo de perecer eternamente nos ameaça mais de per-
to. Eu temo esse último dia, que será o último dos meus 
dias e o primeiro de uma felicidade ou de uma desgraça 
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eterna. (…) Não me abandoneis (senhor) na época em que 
estarei privado de todo socorro humano e quando todos 
os demônios farão os maiores esforços para me perder 
(GRASSET, 2003, v. II, p. 51).

Essa visão dura e terrível da geografia do além recebia 
um traço profundamente humano com a devoção às al-
mas do purgatório.

A invenção do purgatório nos séculos XII e XII repre-
senta um dos avanços mais importantes da cultura eu-
ropeia em direção à humanização das penas e castigos 
praticados pela justiça civil ou religiosa. Representa de 
fato um avanço civilizatório. Em que consiste tal avan-
ço? Segundo Jacques Le Goff, em seu livro La Naissance 
du Purgatoire (LE GOFF, 1981), a administração da justi-
ça começava, então, a levar em conta um dos princípios 
fundamentais do Direito Penal, cuja teoria só foi inteira-
mente elaborada no século XVIII por Cesare Beccaria em 
seu livro Do Delito e das Penas (BECCARIA, 1983).

Os teólogos e confessores medievais afirmavam que 
nenhuma alma poderia chegar à presença de Deus man-
chada de qualquer culpa ou pecado. Seria lógico que esta 
alma devesse ser mandada ao inferno? Sim. Afirmavam os 
teólogos, porém, que Deus seria injusto se assim proce-
desse. Começa-se, então, desenvolver a ideia da relação 
entre crime e castigo, entre pecado e culpa e sua expia-
ção.

Os pecados, segundo os teólogos, dividem-se em duas 
categorias: os mortais, aqueles que acarretam a “morte 
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da alma”, e os veniais, os que merecem vênia. E como é 
quase impossível que um mortal, – a não ser os santos –, 
morra sem nenhum pecadilho venial, que, por isso, o im-
pediria de chegar à presença de Deus, os teólogos inven-
taram um novo lugar na geografia do além: o purgatório, 
um lugar que acolhe as almas em pecado venial, um lugar 
que não faz parte da lógica post-mortem do ingresso na 
eternidade, pois o Purgatório abre um tempo na eterni-
dade e cria um lugar de expiação temporária dos pecados 
veniais, um lugar de passagem para entrar na eternidade 
e apresentar-se purificado diante de Deus. Inicialmente, 
os teólogos entendiam que a alma deveria permanecer 
no purgatório até o juízo final quando, então, seria jus-
tificada.

Mais tarde os teólogos introduziram uma dimensão 
propriamente humana na expiação do pecado abrevian-
do o tempo de permanência da alma no purgatório me-
diante a oração, a penitência e as indulgências, nosso 
efetivo poder, por intermédio dos méritos de Jesus Cris-
to e dos santos, de propiciar o indulto de seus crimes ou 
pecados. É esse poder de intervir em favor das almas que 
nos torna semelhantes a Jesus Cristo na obra da salvação 
e, ao mesmo tempo, cria um imaginário em que os crimes 
cometidos por uma pessoa não são todos iguais, por isso 
não merecem, indiscriminadamente, a pena suprema da 
condenação eterna.

Os pecados, dizem os teólogos-confessores, são deter-
minados em sua gravidade pela intenção e pelas limita-
ções de entendimento de quem os comete, daí derivando 



132

voltar ao sumárioCapítulo 2 – Na sociedade dos capuchinhos

seu lugar na hierarquia do crime e de seu corresponden-
te castigo, seja ele referenciado à justiça humana ou divi-
na. Teológica ou juridicamente, o purgatório representa 
um avanço notável na compreensão do crime e de sua 
relação de proporcionalidade com o castigo (cf. LE GOFF, 
1981 e ALIGHIERI, 1999).

Como era nossa devoção às almas do purgatório? Rapi-
damente entendemos que o purgatório merecia de nos-
sa parte uma especial atenção e que a devoção às almas 
era um meio eficaz de lidar com os medos do pecado. 
Além disso, a devoção às almas estimulava a piedade e 
a compaixão e induzia a vontade de nos empenharmos 
na abreviação de seus sofrimentos por meio de orações, 
penitências, assistência às missas na intenção delas. O 
que ficava em nosso imaginário era o horror a este lugar 
temporário de sofrimento e a imperiosa necessidade de 
obter e acumular as indulgências suficientes para liber-
tar as almas ou abreviar-lhes o tempo de permanência. 
Éramos particularmente tocados por sua súplica, tomada 
de empréstimo às lamentações do bíblico Jó: Miseremini 
mei; miseremini mei, saltem vos amici mei, quia manus 
domini tetigit me (Tende piedade de mim; tende piedade de 
mim, meus amigos, porque fui ferido pela mão do Senhor) 
(Jo, 19:21).

Empenhávamo-nos também em acumular para nós 
mesmos indulgências suficientes para nos resgatarmos 
imediatamente do purgatório quando lá chegássemos. 
Ficava claro para nós todos, como nos ensina Dante, que 
o purgatório era um inferno temporário, um inferno com 
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uma luz de esperança e que os vivos são capazes de aju-
dar as almas que aí se encontram e enviá-las mais ra-
pidamente ao convívio celeste. Nossa devoção às almas, 
ao ouvir seu lamento e o pedido de socorro, priorizava 
aquelas cujos parentes vivos as esqueceram. Acreditáva-
mos que, a cada indulgência plenária que conseguísse-
mos, e eram muitas, uma alma enviávamos às portas do 
Paraíso. A devoção às almas, porém, tinha também seu 
lado tétrico.

A Igreja Matriz de Vila Flores tem um conjunto magnífi-
co de sinos. Tocavam festivamente, mas tocavam também 
para anunciar a morte. Na noite que antecedia o Dia de 
Finados, em rodízio, passávamos em vigília rezando para 
resgatar as almas do purgatório. O clima era apavorante, 
porque a cada meia hora o sino mestre do campanário, 
de som grave, badalava ao ritmo dos defuntos.

O que escrevemos anteriormente pinta-nos da vida 
do seminário um quadro quase sinistro. Isso, entretan-
to, não é inteiramente verdadeiro. A economia emocional 
tem capacidade de reagir a estas formas de destruição do 
sentido da vida, do prazer de viver, de viver sem medo.

Isto, Contudo, só é possível se nos espaços coletivos 
operarem mecanismos de anulação do medo e da amea-
ça. Esses mecanismos, cremos, só poderiam ser encon-
trados nas heranças de jovialidade e de alegria que nos 
foram deixadas por São Francisco de Assis. São Francisco 
foi o único santo que negou enfaticamente o contemptus 
mundi.



134

voltar ao sumárioCapítulo 2 – Na sociedade dos capuchinhos

Para ele, o mundo é uma maravilha da criação, espelho 
da grandeza e da bondade de Deus. Nós mesmos, nosso 
corpo e nossa alma, somos partes do mundo. O Sol, a Lua, 
as estrelas, os animais e as plantas são nossas irmãs e ir-
mãos. São Francisco legou-nos a ideia e a prática da fra-
ternidade universal. Pois é esse patrimônio que neutrali-
zava em parte as visões tétricas do mundo e do além que 
os pregadores de retiros nos incutiam na cabeça. “Dies 
irae” podia muito bem dar lugar ao dies gaudii.

Em Vila Flores permanecemos por dois anos, quando 
tínhamos idades entre 8 e 11 anos. Saímos de lá marcados 
por sinais de uma piedade que nunca mais esquecería-
mos, mesmo quando, mais tarde, o exame racional nos 
permitiu desmontar a arquitetura do timor Dei em opo-
sição à arquitetura do gaudium Dei.

Os seminaristas devem ser estudiosos

Depois da oração, a mais grave obrigação é o estudo. Pro-
curem (os seminaristas) adquirir grande amor ao estudo e 
à ciência, de maneira a conquistar, aos poucos, a cultura 
exigida e esperada dos sacerdotes, preservando-se deste 
modo da ociosidade, que é a origem de todos os vícios 
(PROVÍNCIA, 1950, artigo 82, p. 23).

O sistema de ensino da sociedade dos capuchinhos 
previa a formação de seus futuros membros desde os es-
tudos do Curso Primário, passando pelo Curso Ginasial, 
Curso Colegial de Humanidades, e pelos Cursos Supe-
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riores de Filosofia e Teologia. Para os seminaristas que 
perseverassem em sua vocação, o tempo de formação 
estendia-se por longos 16 ou 17 anos e era impossível sair 
dele, mesmo em suas etapas iniciais, sem levar consigo 
suas marcas indeléveis.

A quase totalidade dos seminaristas ingressava no Se-
minário Seráfico Santo Antônio de Vila Flores para com-
pletar os estudos do curso primário ou minimamente 
homogeneizar os conhecimentos próprios dessa etapa 
de estudos. E isto porque, ao estabelecer, nas condições 
de ingresso no seminário, que os meninos deveriam “(…) 
ter ao menos 8 anos e não mais do que 14…” (PROVÍNCIA, 
1950, artigo 4o, letra d, p. 4), não teriam, por isso, ain-
da terminado esse ciclo de estudos. A isso acrescente-

-se que, dadas as condições de organização do ensino 
da época, raramente, nessa faixa de idade, algum menino 
teria completado o Primário. E, se levarmos em consi-
deração que éramos quase todos filhos de colonos agri-
cultores e frequentávamos escolas rurais unidocentes, 
com professores pouco qualificados para o magistério, 
resultando daí uma aprendizagem bastante precária, o 
Primário do seminário tinha a função primeira de corrigir 
as deficiências e homogeneizar os conhecimentos com o 
fim de preparar-nos para o ingresso no curso ginasial, no 
tempo mais curto possível. Em princípio, a fase do Pri-
mário não deveria prolongar-se por mais de dois anos. Ao 
começar o ano letivo, fomos distribuídos em grandes tur-
mas na segunda e terceira séries e, se aprovados, iríamos 
direto para a quarta ou para a quinta. Ambas tinham uma 
função assemelhada à do Curso de Admissão. O currí-
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culo do primário era composto das seguintes disciplinas: 
a) as principais: Religião e História Sagrada, Português e 
Aritmética; b) as secundárias: Geografia, História pátria, 
Arte, Caligrafia, Desenho, Urbanidade e Educação Física 
(PROVÍNCIA, 1954b, artigo, 2o e 3o, p. 11). Tratava-se, no 
limite, de impor um mínimo de ordem e homogeneidade 
na enorme heterogeneidade que representavam nossos 
estudos primários que trouxéramos de nossas escolinhas 
rurais. Os resultados desse esforço homogeneizador fo-
ram muito heterogêneos. Alguns relatos revelam que os 
que tinham uma base relativamente sólida em termos 
de alfabetização, de domínio da língua portuguesa – fa-
lávamos correntemente o dialeto Vêneto, embora fosse 
regimentalmente proibido fala-lo: “É absolutamente ve-
dado falar em dialeto, mesmo no jogo, recreio ou passeio; 
esforcem-se para falar corretamente a língua vernácula” 
(PROVÍNCIA, 1950, artigo 41, p. 16) – e de aritmética (ta-
buada e as quatro operações), acabavam tendo um bom 
desempenho escolar. Em contrapartida, os que fossem 
deficientes nesses conhecimentos tinham de se esforçar 
para recuperar a defasagem em relação à série em que 
se encontravam e pouco avançavam nos novos conheci-
mentos. Face a essas dificuldades, muitos abandonavam 
o seminário imediatamente ou no decurso das primeiras 
séries do ginásio. A propósito, é revelador o depoimento 
de nosso colega Darcy Spadini:

Eu, mesmo sem dominar a leitura, fui encaminhado para a 
segunda série. A professora Irmã Helena da Cruz, bonita e 
simpática, com muito esforço e dedicação, auxiliou-me a 
superar esta lacuna. No ano seguinte, ainda com falhas na 
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alfabetização, fui para a quinta série (…) Essa falha na alfa-
betização criou em mim um trauma que me acompanhou 
por muito tempo nos meus estudos. Com o passar dos 
anos e com a ajuda dos professores e de alguns colegas, 
fui superando essa lacuna (2013 p. 5).

Em contrapartida, Sérgio Croccoli, Valdemar Sguis-
sardi, Antoninho Pasqualon e Geraldo Moreto, entre ou-
tros, que, ao chegarem no seminário, trouxeram consigo 
uma boa base, nunca tiveram dificuldades em seus es-
tudos. Em outros casos raros, a superação das dificul-
dades assumia cores heroicas, como foi o caso do nos-
so colega Leonildo Tieppo na primeira série ginasial. Ao 
ser repreendido e humilhado perante os colegas por 
não saber declinar Rosa, rosae, resolveu “vingar-se” do 
professor de Latim, frei Benjamim, que o humilhara. Em 
pouco tempo passou a dominar inteiramente a volumosa 
Gramática Latina, do Padre João Ravizza, lia e traduzia 
fluentemente o Ludus Primus, Secundus, Tertius, Quartus 
e Quintus, do padre Milton Valente. Sabia mais Latim do 
que o professor. Adotou o mesmo método para o estudo 
da Matemática. E nos ajudava pacientemente a resolver 
os problemas de geometria.

O ginásio foi para a maioria um período de superação 
das deficiências, grandes ou pequenas, do primário, par-
ticularmente no que se refere ao aprendizado das huma-
nidades (línguas e suas literaturas) e das Ciências Huma-
nas: Geografia e História, mas não da área das Ciências 
Exatas e Naturais: Matemática, Física, Química. O ensino 
da Biologia ganhava particular destaque. O seminário de 
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Veranópolis possuía um notável “museu de história natu-
ral” com uma variada amostra de animais “empalhados”. 
Contávamos também com uma série de mapas com ima-
gens da fauna brasileira: cobras, pássaros, peixes e mamí-
feros. Na área de Ciências Naturais, porém, era particu-
larmente deficiente a formação acadêmica e pedagógica 
dos nossos professores.

A razão de tal deficiência talvez se deva a que os ob-
jetivos dos cursos primário, ginasial e colegial/clássico 
orientavam-se prioritariamente ao estudo das humani-
dades, como preparatórias ou propedêuticas ao estudo 
da Filosofia e da Teologia, embora a própria Filosofia 
fosse ela mesma o curso propedêutico por excelência ao 
estudo da Teologia; ancilla theologiae como gostavam de 
dizer os pensadores medievais. À Matemática atribuía-se 
um peso maior entre as Ciências Exatas e Naturais por-
que ela era considerada imprescindível ao padre como 
administrador ou gestor da Província, dos seminários, 
das paróquias e das demais instituições da Ordem. Para 
termos uma melhor visão de conjunto do sistema de es-
tudos e de sua orientação, vejamos em detalhe como o 
Programa de Estudos da Província define os objetivos de 
cada etapa de seus sistemas de ensino e de formação.

O fim do Curso Primário, ou preparatório é adaptar pro-
gressivamente o pequeno seminarista à vida dos nossos 
seminários, orientando-o, desde logo, para a plena rea-
lização de sua vocação religiosa e sacerdotal; propor-
cionar-lhe um nível básico de conhecimentos gerais ne-
cessários ao estudo das Humanidades. O Curso Primário 
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abrange as seguintes disciplinas: Religião e História Sa-
grada; Português, Aritmética, Geografia e História Pátria, 
Canto, Caligrafia, Desenho, Urbanidade e Educação Física. 
São disciplinas principais deste curso: Religião, Português 
e Aritmética. Secundárias as demais (PROVÍNCIA, 1954b, 
artigos. 1o, 2o e 3o, p. 11).

Define-se, desde o primeiro dia de seminário, que o 
menino será orientado à vida religiosa e sacerdotal e que 
o Primário visa, propedeuticamente, a prepará-lo para 
ingressar no curso ginasial. Este, com duração de cinco 
anos, assume claramente sua função propedêutica e hu-
manística:

O Curso Ginasial tem por finalidade: a) Ministrar uma for-
mação humana básica, em que se delineiam as caracterís-
ticas da vida religiosa-sacerdotal; b) Ministrar ao Semina-
rista os conhecimentos gerais e prepará-lo aos estudos 
superiores de Filosofia e Teologia, mediante o estudo 
de línguas e demais matérias do currículo (PROVÍNCIA, 
1954b, artigo. 16, p. 14-15).

O estudo de línguas surge, portanto, como a atividade 
pedagógica central dessa etapa de formação. Estudava-

-se Latim, Português, Grego, Italiano, Francês e Inglês. 
Continuávamos falando, por razões antropológicas, em-
bora fosse proibido, o nosso dialeto vêneto, agora sen-
sivelmente melhorado com o conhecimento da língua 
italiana. Emergia, aos poucos, ao longo de cinco anos, a 
primeira fase de nossa formação, que prosseguia no Co-
legial, um sujeito multilíngue. O domínio desse conjunto 
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de línguas nos abriu um mundo infinito de possibilidade 
de ler livros e mergulhar na cultura de seus respectivos 
povos que, de outro modo, nos seriam simplesmente ina-
tingíveis. Mais tarde, no curso de Filosofia, com essa fer-
ramenta, atropelamos o Index Librorum Prohibitorum.

Os dois últimos anos do curso ginasial, que o Programa 
de Estudos denomina de Ginásio Superior, por oposição 
aos três primeiros anos, denominados de Ginásio Infe-
rior, tinham também como objetivo imediato a prepara-
ção para ingresso no Noviciado, que aconteceu em 1960, 
com duração de um ano, no Convento São Francisco, de 
Garibaldi. Éramos um grupo de 36 noviços. Isto significou 
nosso ingresso efetivo na sociedade dos capuchinhos na 
condição de seus membros e, como tais, não mais guar-
daríamos relação de dependência material com nossas 
famílias, pois cessava sua obrigação de contribuir, em-
bora muito modicamente, com o pagamento dos nossos 
estudos, suprimento de roupas de vestir e de cama. Dali 
para frente, é a Província que nos proveria de tudo o que 
precisássemos. Era uma grande ruptura com o “mundo”, 
que se confirmaria, ao fim do noviciado, com a profissão 
temporária e depois perpétua dos votos de pobreza, obe-
diência e castidade.

A comunidade do convento de Garibaldi era composta 
do guardião frei Odorico Dalmolin; do mestre de noviços, 
frei Urbano Poli; do vice-mestre, frei Constantino Bru-
samarello; do frei Davi Durante e dos irmãos leigos freis 
Fortunato Macagnan, Carlos Piccinini, Marino Debiasi e 
Virgílio Dalmagro. Nosso primeiro ano de vida religiosa 
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pode ser avaliado sob, pelo menos, três pontos de vista: 
daqueles que no noviciado tiveram o tempo e a tranqui-
lidade para decidir a respeito de seu futuro e retornar à 
vida civil; daqueles que viveram o noviciado como uma 
experiência muito significativa e positiva e, finalmente, 
daqueles que o viveram como um ano perdido, o pior da 
sua vida. Há que se levar em conta que o Regulamento 
dos Noviços, por seu rigorismo, que beira ao sadismo e 
ao profundo desprezo pela condição humana, já não mais 
estava em vigor, a não ser em alguns aspectos exóticos 
como a “disciplina”1, que a maioria de nós se recusava 
a praticar. Frei Adelino Pilonetto, que fez seu noviciado 
em 1958, informa que no ano de seu noviciado o Regu-
lamento dos Noviços estava profundamente expurgado 
das práticas consideradas desumanas.

O noviciado, por seus objetivos e por seu singular modo 
de vida, impeliu muitos de nós a dar novos rumos a sua 
vida. Deixaram-nos os seguintes colegas: Darcy Spadini, 
Ezídio Paese, Atila Batista de Araújo, Walter Bruschi, Do-
mingos Caovilla, Nestor Feiten, Laurindo Pierozan, Her-
mes Garbin, Francisco Turra e Irineu Giasson.

Temos um depoimento bastante detalhado de Ezídio 
Paese que, creio, exprime bem, no contexto do Novicia-
do, a difícil decisão de abandonar a vida religiosa, não só 

1 A disciplina era uma prática de autoflagelação executada com um 
açoite feito de cordas ou de correntes. Era um modo concreto de 
recordar a flagelação a que foi submetido Jesus quando de sua con-
denação à morte.
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dele, como dos demais colegas que tomaram a mesma 
decisão.

A etapa de Garibaldi foi dentro da caminhada como se-
minarista a mais importante e decisiva da minha vida. Foi 
o divisor de águas. Vai em frente e fica ou volta. Dá para 
imaginar como foi difícil e importante aquele momento 
(…) Foi um período de cinco meses muito difíceis para 
mim. Período em que lutava contra mim mesmo. Eu que-
ria ser padre e padre missionário e algo me dizia: você 
não foi feito para ser padre. E neste dilema, entre noites 
sem dormir e dias em que aquele ânimo que sempre me 
acompanhou, aliado a muita reflexão e encontros com o 
padre Urbano, meu superior, é que fui amadurecendo a 
ideia de desistir (…) Formada a consciência de que ali não 
era mais meu lugar, não havia outra alternativa a não ser 
me conscientizar de que ali eu não tinha mais o que fazer. 
Naquele momento decidi: volto às origens. Volto à minha 
família, de donde eu saí. Onde eu nasci. (…) A vida é feita 
de decisões e escolhas. Certas ou erradas, o futuro é que 
vai dizer. Uma coisa é certa, um ciclo de minha vida estava 
encerrado (…) Novos horizontes a mim se apresentavam 
e a mim caberia buscá-los para seguir em frente (PAESE, 
2014, p. 12-13).

Francisco Turra, tal como Paese, fez um relato circuns-
tanciado de sua decisão de sair da sociedade dos capu-
chinhos:

De lá (de vila Ipê) para o noviciado em Garibaldi, um sal-
to no escuro e sempre cheio de hesitações, de dúvidas. 
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Perguntava-me que caminho deveria tomar e nunca en-
contrei respostas. Tinha dúvidas que eram apagadas pelo 
compromisso que meus pais assumiram de ver-me sacer-
dote um dia. Falava, indagava. Lia, não encontrava o ponto 
de equilíbrio. (…) Estava profundamente angustiado e ao 
mesmo tempo vivia feliz, gostava da turma e conformava-

-me vivendo o dia a dia. Bem cedo, no início de maio, fui 
chamado pelo reitor e este falou que observava que minha 
vocação não era aquela. Acompanhou-me e disse que sua 
sugestão era no sentido de que retornasse para meus pais 
e estudasse. Foi tudo muito rápido e nada preparado. Sen-
ti alívio e felicidade (…) (TURRA, 2015, p. 1-2).

Geraldo Moreto foi dos poucos que avaliaram o perío-
do de noviciado como um ano positivo, que lhe deixou 
marcas indeléveis pelo resto da vida:

Começamos a ser frades, num domingo festivo, com a 
presença de familiares de quase todos que iniciavam o 
noviciado, vestimos trajes franciscanos. Senti-me feliz e 
orgulhoso. Senti o início de uma vida com novo nome que 
me identificava (…) As mudanças foram muitas. Não havia 
a obrigatoriedade do estudo formal. Foi um ano de muita 
introspecção, meditação e disciplina que influenciaram e 
continuam influenciando minha vida. O respeito aos ho-
rários, a disciplina no trabalho, a seriedade com os com-
promissos assumidos que acompanha toda a minha vida 
teve um nascedouro importante nesse inesquecível ano 
de 1960. Se hoje a fé não é a mesma, aqueles momentos de 
contemplação eram sinceros e deixaram marcas na minha 
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espiritualidade. Sem dúvida, 1960 foi um ano marcante 
em minha vida. Se me perguntarem algo importante que 
aconteceu em 1982, por exemplo, não me lembro de quase 
nada, mas o ano do noviciado deixou marcas na formação 
de meu caráter (MORETO, 2013, p. 7).

A maioria dos depoimentos, entretanto, deixa claro 
que o noviciado foi um ano perdido e inútil.

Valdemar Sguissardi diz que

(…) de Garibaldi e do noviciado não guardei boas recor-
dações. Não podendo estudar e tendo que me dedicar a 
exercícios espirituais e ao trabalho na horta, nas roças 
próprias ou de outrem, fui me sentindo cada vez mais 
uma vítima desse verdadeiro ‘ritual de iniciação’, muito 
sofrido e, a meu ver, inútil. Vivi uma contínua crise de mo-
ralismo, culpabilização e escrúpulos de consciência. Até 
a ideia de suicídio, nos momentos de maior crise de de-
pressão, eventualmente me surpreendia. Tive a sorte de 
cruzar com um bem preparado orientador espiritual, frei 
Davi, que, com muita paciência, compreensão e firmeza, 
foi me ajudando a superar o pior da crise. (SGUISSARDI, 
2013, p. 14).

Sérgio Croccoli é o que mais enfaticamente nega o no-
viciado:

Considero o ano do noviciado o ano mais perdido de mi-
nha vida. Cheguei ao noviciado com 15 anos, idade total-
mente inadequada para um ano de preparação e decisão 
vocacional. Mestre de noviços era frei Urbano, em absolu-
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to preparado para esta missão importante. O noviciado se 
resumia em estudar regras e normas e em práticas medie-
vais, como a “disciplina”, uma espécie de autoflagelação 
que era feita uma vez por semana. Para mim um absurdo 
sem sentido. (…) Nenhuma atenção à espiritualidade fran-
ciscana ou capuchinha. A opção pelos votos temporários 
não foi, de minha parte, uma decisão madura, consciente. 
Foi um “já que estamos aqui (…) (CROCCOLI, 2013, p. 4).

Frei Antoninho Pasqualon, embora suas críticas se fa-
çam acompanhar de avaliação positiva, sua análise incide 
numa questão central:

Era um ano de provações e experiências espirituais. A 
espiritualidade em vez de ser a franciscana, se lia muito 
as orientações jesuíticas e da FTD. Lia-se no refeitório a 
Regra ou as Constituições. Mas não se aprofundava. (PAS-
QUALON, 2013, p. 5).

Finalmente, o depoimento de Dinarte Belato, que em 
quase nada difere dos demais:

(…) o noviciado foi um ano perdido. O estudo da Regra 
e das Constituições, que tinha o objetivo de nos integrar 
profundamente no espírito e na espiritualidade capu-
chinha e franciscana, não passava de monótonas e buro-
cráticas aulas, descontextualizadas e, sob muitos aspec-
tos, uma viagem ao arcaísmo franciscano (BELATO, 2013, 
p. 26).

Em janeiro de 1961, concluído o período de “experimen-
tação, provas e decisões”, pronunciamos os Votos Tem-
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porários. Éramos 24: Olivo Bortolon, Modesto Pizzato, 
Valderi Antão Ruviaro, Antônio Laurindo Viel, Adroaldo 
Bombardelli, Faustino Bordignon, Hélio Polletto, Nardir 
Antônio Sperandio, Valdomiro Vazzata, Geraldo Moreto, 
Delfino Augusto Costella, Older Olívio Parisotto, Irineu 
Giasson, Fiorindo Piccoli, Mateus Bizzotto, Rosalino Poli-
ta, Severino Primieri, Lino Richetti, Antoninho Pasqualon, 
Simão Pedro Pereira Machado, Dinarte Belato, Valdemar 
Sguissardi, Sérgio Benedito Croccoli.

Seguimos para o Convento São Boaventura de Marau 
para, prosseguindo nossos estudos, cursar os dois anos 
do Curso Colegial de Humanidades ou Clássico. Na con-
dição de frades e estudantes, deixamos para trás o Regu-
lamento dos Seminários Seráficos (PROVÍNCIA, 1950) e 
passamos a ser orientados pelas normas e prescrições do 
Regulamento dos Estudantes (PROVÍNCIA, 1954c).

“O Curso Colegial (ou de Humanidades) tem como fim a 
completa formação literária dos nossos jovens, o estudo 
das Ciências Naturais e a preparação imediata ao curso 
de Filosofia. São matérias deste curso, além da conclu-
são dos estudos das línguas pelas respectivas literaturas: 
a Retórica, as Ciências Naturais (Física, Química, Botânica, 
Zoologia), Antropologia, Geologia, Cosmografia, Trigono-
metria… e no último semestre, a Lógica Menor” (PROVÍN-
CIA, 1954b, artigos. 73 e 74, p. 27).

Aparentemente, pela primeira vez os objetivos estabe-
leceram um equilíbrio entre as Humanidades e as Ciên-
cias Naturais e Exatas. Na prática, entretanto, tal equi-
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líbrio não se manteve. Quando o Programa de Estudos 
propõe uma distribuição de tempos para as disciplinas, 
as Ciências Naturais – Física, Química e Biologia – rece-
beram, em conjunto, seis horas semanais. As disciplinas 
Humanísticas – Retórica e Lógica – foram contempladas 
com seis horas cada; as línguas – Latim, Português, Ita-
liano, Francês, Inglês – e suas respectivas literaturas, re-
ceberam três horas cada (cf. PROVÍNCIA, 1954b, artigo 75, 
p. 28).

A avaliação desse desequilíbrio está praticamente pre-
sente em todos os depoimentos, embora, sem exceção, 
todos admitam que sua formação humanística teve um 
papel determinante para o resto da vida. Como expres-
são dessa dimensão, transcrevo somente o testemunho 
de nosso colega Antônio Laurindo Viel: “Em 1968, quando 
me desliguei do projeto até então seguido, achei que toda 
aquela estrutura cultural adquirida para nada me servi-
ria para a vida…”. Depois de se envolver como empresá-
rio em diversos empreendimentos no Mato Grosso e em 
Santa Catarina, retornou com a família para Rio Grande 
do Sul, fixou residência em São Leopoldo e

(…) tornei-me corretor de imóveis, profissão que até hoje 
exerço e foi aqui que comecei a avaliar os anos de minha 
formação e dar outro sentido à vida e valorizar aqueles 
anos passados nos seminários (capuchinhos). Vejam que 
só em 2011, por ocasião do Segundo Encontro dos For-
mandos de 1959, eu voltei a me encontrar com colegas 
e sentir na pele o calor e o carinho de um grupo que eu 
esquecera. E sobre isto quero dar um testemunho e uma 
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opinião desse grupo de colegas que eu não via há mais 
de 50 anos. Encontrei pessoas de alto nível cuja profissão 
a maioria, exitosamente, dedicou à formação humana e 
todos transmitem muita sabedoria e simplicidade conta-
giantes. Direcionaram sua vida profissional, com alicerces 
adquiridos nos bancos dos Seminários, naquilo que é mais 
importante e o fizeram muito bem. Alguns mais, outros 
menos, é exemplo de como viver. Eu me considero exce-
ção, mas aquele espírito destes anos, no lar dos Capuchi-
nhos, é um parceiro que me acompanha, que me ajuda a 
viver e a agir em todas as circunstâncias, a manter a fé e a 
esperança na minha trajetória pessoal e profissional (VIEL, 
2013, p. 1-2).

Ao concluirmos o curso Colegial Clássico, em 1962, 
nos sentíamos mais amadurecidos religiosa e intelec-
tualmente e com grande ansiedade para prosseguir os 
estudos filosóficos na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ijuí. Cumpríramos, mediante a incorporação de 
hábitos de estudo, aplicação e concentração, a boa reco-
mendação de que o seminarista capuchinho deveria ser 
estudioso.

Na sociedade dos capuchinhos todos 
devem trabalhar

São Francisco nasceu em Assis, Itália Central, em 1182, 
em pleno esplendor da Idade Média europeia, pois atin-
gira o momento culminante de uma quádrupla revolução: 
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agrícola, que ampliou o cultivo de terras e melhorou os 
meios e instrumentos e os sistemas de cultivo e de cria-
ção de animais. São notáveis os inventos dessa época: a 
canga e o sistema de atrelagem de bois e cavalos; a co-
locação de ferraduras em cavalos e bois, estabulamento 
do gado e o armazenamento do esterco para sua utiliza-
ção na adubação dos cultivos; a invenção do ancinho, do 
arado de aiveca e de quatro rodas, tracionado por duas 
ou três juntas de bois; do carrinho de mão; da galeota 
basculante; do rolo compressor; da grade de destorroa-
mento; da gadanha; de um sistema de cultivo com rota-
ção de terras e culturas; do melhoramento de sementes e 
plantas; do cultivo de pastagens; da invenção da meda de 
feno (o nosso paiaro ou pagliaro); da melhoria dos plan-
téis de gado de corte, lã, leite e tração.

O resultado foi um aumento muito significativo da 
produtividade e da disponibilidade de alimentos, do que 
resultou a segunda revolução, a demográfica: comia-se 
mais e melhor, a mortalidade de crianças e adolescentes 
decresceu, aumentou a expectativa de vida. A fome, que 
como um temível espectro rondara a Europa por séculos, 
foi neutralizada.

A Europa tinha gente em tanta quantidade e a tal ponto 
que foi possível a realização da terceira revolução: a das 
guerras de expansão externa e de conquista, o desenvol-
vimento da capacidade de carga dos navios de guerra e 
de transporte. As Cruzadas, o velho sonho dos cristãos 
de reconquistar os Lugares Santos do Oriente Médio, le-
vou a Europa cristã ao longo ciclo de guerras que durou 



150

voltar ao sumárioCapítulo 2 – Na sociedade dos capuchinhos

200 anos e que recebeu o simbólico nome de Cruzadas. 
São Francisco e seus companheiros engajaram-se nessas 
guerras, que para eles eram de fato santas, pois propu-
nham-se a converter os infiéis e pagãos ao cristianismo e 
não mata-los ou conquistar suas terras.

As Cruzadas foram um fracasso. O Islã expulsou os 
conquistadores cristãos, mas, foi pelo aprendizado acu-
mulado nessas guerras, pelo avanço da tecnologia e lo-
gística marítima e militar que os europeus, nos séculos 
XV e XVI, partiram para a conquista do mundo.

A este conjunto de invenções, empreendimentos e me-
lhoramentos, há que acrescentar uma microrrevolução 
nas atividades ligadas ao artesanato da ferraria, da car-
pintaria e marcenaria, bem como dos moinhos de vento 
com velame orientável e moinhos movidos à água com 
roda vertical (cf. LE GOFF, 2013, p. 23-39; HEERS, 1974, p. 
111 et seg.; MAZOYER; ROUDART, 2001, p. 249-301). Foi 
esse o modelo tecnológico que os imigrantes europeus 
trouxeram consigo quando emigraram para o Brasil.

A quarta revolução desse período, talvez mais impor-
tante do que a revolução agrícola, foi a revolução urba-
na-artesanal/industrial, mercantil e financeira. A Europa, 
que vivia isolada em pequenos feudos, objeto constan-
te de invasões por mais de 500 anos, inicia no século X 
um movimento intenso de urbanização. As cidades pas-
saram a concentrar a produção artesanal/industrial e 
mercantil. A Europa ocidental aos poucos passou a ser 
desenhada por um intricado sistema de rotas mercantis 
terrestres, fluviais e marítimas, com pontos estrategica-
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mente colocados nos entroncamentos dessas rotas, onde 
se realizavam as grandes feiras internacionais e regionais 
e que reuniam mercadores, banqueiros e especuladores 
da França, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha 
e Inglaterra. Pietro Bernardone, um rico comerciante de 
tecidos da cidade de Assis, quando nasceu seu filho Gio-
vanni Batista, em 1181 ou 1182, que só mais tarde se cha-
maria Francisco, estava percorrendo as feiras da França 
para repor parte do variado estoque de tecidos de sua 
loja. A França e a língua francesa lhe eram familiares. Le 
Goff conta-nos que, inspirando-se em Tomás de Celano,

(…) o francês que ele aprendeu antes de sua conversão, 
porque era a língua por excelência da poesia e dos sen-
timentos cavaleirosos, continuou sendo a língua de suas 
efusões íntimas. Quando ele estava cheio do ardor do Es-
pírito Santo, diz T. de Celano, falava em francês em voz 
alta. Nos bosques cantava em francês. (…) o francês o 
mergulhava no êxtase e no júbilo (LE GOFF, 2013, p. 59).

Francisco, tanto quanto os demais jovens de sua cida-
de de igual condição econômica, vivia uma vida de luxo, 
festa e esbanjamento. Pertencia a uma burguesia que se 
firmara a ponto de disputar o poder com a nobreza, em-
bora tentasse incorporar seu modo de vida e distinções. 
É por isso que Francisco, vivendo uma vida de cavaleiro 
medieval, participou dos embates militares e políticos 
de sua cidade. A emergente burguesia, porém, à qual a 
família de Francisco pertencia, tinha consciência de que 
a riqueza nascia do trabalho, de sua intensa e dinâmica 
divisão em ofícios. A riqueza nascia do trabalho e não da 
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nobreza de sangue ou clerical; ela igualmente entendeu 
que era do trabalho e da riqueza por ele gerada que nas-
cia uma nova forma de poder. E era nas cidades, recém-

-nascidas dessa dinâmica, que se situava o poder e não 
mais nos espaços agrários e na propriedade da terra, das 
corveias e tributos.

Quando Francisco abandona seu projeto de vida de 
rico mercador e cavaleiro, não abandona duas dimensões 
em seu novo projeto, ao contrário, confere-lhes um cará-
ter distintivo: os frades viverão de seu trabalho, pois se o 
trabalho enriquece burgueses e banqueiros, espirituali-
zado enriquece a alma descolando-a de qualquer tipo de 
acumulação e propriedade. Por isso, suas casas não serão 
eremitérios escondidos em desertos, nem serão mostei-
ros plantados em meio a grandes propriedades rurais.

Os frades terão suas casas nas cidades, em meio às po-
pulações pobres. É nas cidades que está emergindo um 
mundo novo, de trabalhadores, de burgueses, de vadios 
e deserdados migrados do campo. É nas cidades, em res-
posta às ansiedades e tensões de suas novas populações, 
que brotavam novos modos de viver a vida religiosa e que, 
em sua recusa de se submeter às ordens da Igreja, foram 
dela excluídos e condenados como hereges, tal como 
aconteceu com Cátaros, Albigenses, Valdenses.

Francisco não perde a dimensão de seu projeto, sabe 
que a rebelião contra o poder da Igreja iria significar a 
anulação de todos os espaços de evangelização das po-
pulações ansiosas por receber a mensagem do Evangelho 
e a partir dele reconstruir sua vida. Nem queria, embo-
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ra a admirasse, imitar a rica experiência de vida comum 
inaugurada pelas Beguinas, um movimento de renovação 
religiosa nascido de um movimento de mulheres, imita-
do mais tarde por homens, que se chamaram Begardos. 
Escolheu viver nas cidades, trabalhar para viver e liber-
tar-se de todo o vínculo que amarra os homens que se 
apropriam do trabalho alheio visando à acumulação da 
riqueza e de bens, recusando viver junto aos pobres, pe-
quenos, menores, excluídos dos escalões hierárquicos, 
sejam eclesiásticos ou civis. “A Regra dos frades meno-
res é esta: observar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em 
castidade” (Regra. Cap. II, v. 2). A proclamação desta Re-
gra, que se resume na frase acima citada, não consiste, 
como nos mostra Agamben, em proclamar e estabelecer 
uma norma jurídica ou lei, é, sim, o ato fundador de uma 
comunidade, e de um modo de vida assumido por seus 
membros como “vida comum” (cf. AGAMBEN, 2011, p. 127-
146).

É curioso que Francisco, ao proclamar o trabalho como 
um dos fundamentos da vida comum, tenha afirmado e 
incorporado a mais importante dimensão da dinâmica 
transformadora desse período da Idade Média, que se 
constitui no início do longo período de formação das so-
ciedades modernas e contemporâneas capitalistas. Ao 
mesmo tempo, no entanto, ele nega o fundamento últi-
mo dessas sociedades modernas: a acumulação dos bens, 
de dinheiro, de capital e de propriedade. É nessa tensão 
que está, por um lado, o fio da navalha entre a heresia e 
a submissão à Igreja e, por outro, as rupturas internas da 
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Ordem que Francisco assistiu com imensa dor no fim de 
sua vida e que, depois, prolongaram-se por séculos.

O trabalho, que até então fora considerado uma maldi-
ção, torna-se um meio espiritual de dar prosseguimento 
à obra da criação, gerando os bens necessários à vida. É 
por isso que trabalhar é um dom, uma graça: “Aqueles 
irmãos aos quais o Senhor deu a graça de trabalhar, tra-
balhem fiel e devotamente…” (REGRA. Cap. VI, v.2).

Na sociedade dos capuchinhos as normas, os regula-
mentos, o Costumário, mantêm clara e enfaticamente o 
princípio “regular” do trabalho. O Regulamento dos Semi-
nários Seráficos dedica ao trabalho todo o capitulo XII. O 
prólogo do capítulo diz: “Por trabalho entendem-se aqui 
não só os empregos ou ofícios, senão ainda os serviços 
braçais, que os seminaristas hão de fazer nas chácaras e 
nos terrenos rurais” (PROVÍNCIA, 1950, p. 35).

Temos aí explicitados dois diferentes tipos de trabalho: 
os empregos (ou ofícios), que compreendem a multipli-
cidade de trabalhos relacionados com a limpeza, higiene 
e manutenção dos prédios e dos espaços de convivência 
dos seminaristas e dos frades. São os “serviços da casa”. 
E não há privilégios que dispensem alguém de fazê-los. 
A atribuição dos serviços obedece a um sistema de ro-
dízio mensal, de tal modo que todos, na sucessão dos 
meses, passarão por todos os serviços. É um sistema de 
aprendizagem muito rico: aprende-se a varrer a cape-
la, o pátio, os corredores, as salas de aula, o refeitório…, 
aprende-se a lavar os pisos do refeitório, das salas, dos 
corredores, os banheiros e vasos sanitários, pratos, pa-
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nelas e colheres. Aprende-se a servir as refeições… Havia 
alguns “empregos” que exigiam uma certa habilidade, por 
isso eram mais permanentes, na condição de ajudantes 
do frade padeiro, do frade responsável pelos suínos, aves 
e bovinos, do frade vinhateiro: “O meu grupo de trabalho 
(em Vila Flores), por dois anos, foi com o frei Fabiano nos 
parreirais e na cantina” (PASQUALON, 2013, p. 3). Em Vila 
Ipê, Valdemar Sguissardi, depois de dominar a técnica de 
datilografar “com dez dedos”, passou a executar as tare-
fas que exigissem a datilografia de textos e documentos 
(SGUISSARDI, 2013, p. 11). Em Ijuí, assumiu a função de 
datilógrafo oficial na cópia de textos elaborados pelos 
professores de cada disciplina para a produção das apos-
tilas que utilizávamos em sala de aula (idem, p. 22).

Os trabalhos manuais, na verdade trabalhos produti-
vos, eram realizados em dois turnos semanais, nas terças 
e quintas-feiras e todos os dias após os estudos do perío-
do da tarde, em equipes, na horta, no pomar, nas roças de 
cereais, de batatas, mandioca, abóboras, e nos parreirais, 
e visavam a garantir a subsistência de toda a comunidade: 
frades e seminaristas e, de fato, o conseguíamos. O nú-
mero de braços e enxadas movendo-se em conjunto ope-
rava milagres, até porque os padres, convincentemente 
nos diziam que “(…) trabalhando, fazem(os) a vontade de 
Deus e imitam(os) o exemplo do Menino Jesus que pres-
tava seus bons serviços a São José e a Maria Santíssima” 
(PROVÍNCIA, 1950, artigo. 157, p. 36).

Mas o que nos movia a aceitar o trabalho, seja o dos 
empregos ou o da produção, era a convicção de que tra-
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balhando poderíamos continuar no Seminário mesmo 
que nossos pais não pudessem pagar as pequenas anuali-
dades que devíamos. E os padres reforçavam esta dimen-
são, seja nas admoestações ou no Regulamento:

Além disso, sabedores que são de que a pensão do Semi-
nário é quase gratuita, façam questão de honra em contri-
buir com o trabalho manual para a economia do Seminá-
rio (PROVÍNCIA, 1950, artigo, 158).

Os frades estudantes, tal como os seminaristas, deve-
rão executar as tarefas de limpeza, manutenção e con-
servação do convento e seus arredores. O Costumário 
estabelece que:

Os clérigos, quando mandados, executem com dedicação, 
os trabalhos que lhes forem designados. Além do tempo 
das férias longas, é indicado o feriado semanal para o tra-
balho manual dos clérigos (PROVÍNCIA, 1954a, artigo 78).

O modelo de organização do trabalho (seja nas cate-
gorias de emprego ou de trabalho manual) posto em prá-
tica nos seminários dos frades capuchinhos possui um 
aspecto pedagógico ao qual não se tem prestado a devida 
atenção. Na sociedade da época, em particular entre os 
colonos agricultores, vigorava uma rígida divisão sexual 
do trabalho: trabalho de mulher é feito por mulher, tra-
balho de homem é feito por homem. E não se transpunha 
a risca que os dividia. Era humilhante para a mulher fazer 
trabalho de homem e, sobretudo, de homem fazer traba-
lho de mulher.
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Os trabalhos de mulher compreendiam uma longa lista 
de afazeres domésticos: preparar os alimentos, o que im-
plicava uma longa cadeia de atividades, tais como plantar, 
cultivar, colher, processar, cozer e servir, lavar as louças, 
buscar a água e a lenha, costurar as roupas, lavá-las, re-
mendá-las, fabricar os chapéus, fabricar o sabão, cuidar 
das galinhas, das vacas leiteiras, fabricar o queijo, a man-
teiga, a puína, fazer o pão, assá-lo e controlar seu consu-
mo, parir as crianças, amamentá-las, cuidá-las, curá-las… 
cuidar dos doentes, dos velhos, chorar os mortos e en-
terrá-los. Os homens não ajudavam as mulheres nessas 
tarefas.

Os homens cuidavam da criação de suínos, do gado 
bovino, da aração e plantio dos cereais, cultivo dos par-
reirais, das roçadas e capinadas, da colheita do milho e 
do trigo, da carneação do porco e do boi e da construção 
e consertos das instalações da propriedade. As mulheres 

“ajudavam” os homens nessas tarefas.

No seminário rompe-se essa linha divisória. Nos traba-
lhos domésticos e nos de produção, fossem quais fossem, 
todos participavam, sem exceção. Essa experiência vivi-
da por longos anos “naturalizou” este modo de conceber 
os trabalhos e preparou nosso imaginário para não acei-
tar nenhuma forma de dominação machista e negar a su-
bordinação e a inferiorização da mulher. Nos relatos de 
todos os colegas, em nenhum deles aparecem atitudes 
de rejeição de qualquer tipo de atividade. Não se observa 
igualmente nenhuma consideração que negue ou que ex-
prima a recusa do trabalho. Cremos que para nós, filhos 
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de colonos pobres, trabalhar era um ato que tinha uma 
dimensão cultural altamente positiva, que herdamos de 
nossos antepassados. Older Olívio Parisotto resume com 
clareza essa dimensão:

O trabalho, o estudo, a oração nos ocupavam e, assim, a 
gente ia esquecendo os problemas. Aliás, o trabalho sem-
pre fez parte de nossas vidas, em todos os lugares onde 
estudávamos. Cada um tinha, também, seu “emprego”, 
para limpeza e conservação da casa. Esse espírito de tra-
balho foi importante na nossa formação, pois nos mante-
ve numa vida de simplicidade e solidariedade (PARISOT-
TO, 2013, p. 3).

Em Vila Ipê realizamos uma aventura que merece re-
gistro por sua importância, envergadura, por seus resul-
tados e também pela lembrança que guardamos desse 
evento e que praticamente todos registraram em suas 
memórias. Em frente ao seminário havia um extenso 
banhado, que foi drenado e convertido num campo de 
futebol. Seu solo de terra e pedras tornava a prática do 
futebol pouco agradável. O reitor, frei Marcelino, e o pro-
fessor Frei Orlando, nas férias de inverno do mês de julho 
de 1958, nos propuseram a tarefa de gramar o campo com 
leivas. Em 20 dias, com 10 ou 11 horas de trabalho diário, 
concluímos a tarefa, ampliando a cobertura com grama 
para as quatro laterais do campo e os altos barrancos que 
se estendiam ao longo de todo o seu lado esquerdo. Em 
meados de setembro, já estávamos jogando em “nosso 
novo campo de futebol”. Repetimos a façanha leivando o 
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campo de futebol do convento São Geraldo de Ijuí, desta 
vez sob o comando do nosso colega frei Homero.

Em Ijuí, dando continuidade ao que começáramos em 
Marau, assumimos inteiramente a organização do tra-
balho e das atividades de cultura e esporte. Cada uma 
dessas atividades organizava-se em Departamentos, com 
uma equipe de gestão que coordenava o planejamento e 
a execução das respectivas tarefas.

Para concluir este item consideramos fundamental de-
mostrar de que modo o trabalho se constituiu para nós 
numa sistemática de educação que nos introduziu nas 
práticas da agricultura moderna. Essa aprendizagem co-
meçou no Seminário de Vila Flores e se consolidou no 
Seminário de Veranópolis com a assistência permanente 
dos técnicos da Estação Experimental da Secretaria da 
Agricultura situada a meio caminho entre os dois semi-
nários, na localidade chamada Sapopema. Para melhor 
entendimento dessa dimensão da nossa educação, utili-
zamos um trecho de um texto escrito por Dinarte Belato 
e publicado no número especial comemorativo do Cen-
tenário do Correio Riograndense sob o título “Cem anos 
de agricultura familiar”.

Os seminários, que possuíam lotes de terra bastante ex-
tensos destinados à produção da subsistência dos semi-
naristas, converteram-se em peças estratégicas de apli-
cação, ao modo de campos demonstrativos, de novas 
técnicas de manejo, conservação e recuperação da ferti-
lidade do solo, introdução de novos instrumentos e ferra-



160

voltar ao sumárioCapítulo 2 – Na sociedade dos capuchinhos

mentas e insumos, bem como de produção em escala am-
pliada de plantas e animais melhorados destinados tanto 
ao consumo dos seminaristas quanto à distribuição aos 
colonos para que repetissem em suas propriedades o que 
haviam visto e apreendido na prática dos seminários. A 
Estação Experimental encontrara o lugar mais adequado 
para multiplicar sementes, animais e plantas e distribuí-

-las aos colonos, bem como para multiplicar suas ativida-
des educativas de extensão junto aos seminaristas e junto 
aos colonos.

Foram tempos revolucionários. Os colonos, aos poucos, 
foram substituindo seus suínos tipo banha por raças mis-
tas (carne e banha) como o porco Duroc, melhorado nos 
Estados Unidos e introduzido no Brasil pelo Ministério da 
Agricultura em acordos de cooperação com aquele país, 
ou predominantemente tipo carne, como os suínos Lan-
drace e Large White; substituíram suas vaquinhas de pou-
cas canecas de leite por vacas Jersey e Holandesas; subs-
tituíram suas galinhas “refinadas” por galinhas importadas 
dos Estados Unidos, como a New Hampshire (vermelha), 
Rhode Island (vermelha), Plymouth Rock Barrado (carijó), 
Leghorn (branca). Todas elas combinavam boa produção 
de ovos e carne. As famílias foram estimuladas a ter sua 
horta com uma diversificada pauta de verduras e legumes: 
alface, radicci, rúcula, cenoura, beterraba, espinafre, to-
mate, acelga, ervilhas, lentilhas, abóboras, morangas, va-
gens e feijões. A Estação Experimental cedia galhos e bor-
bulhas para enxertia de pêssegos, ameixas, cítricos, peras, 
caquis e uvas, bem como sementes de milho melhorado, 
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de batatas, de forragens, de soja forrageira e trigo. Em 
1956 um grupo de seminaristas, devidamente treinados 
pelos técnicos da Estação Experimental e com a assistên-
cia do frei Emiliano, fizemos 40 mil enxertos (na técnica 
de borbulha), de uma variedade de pêssegos, cujos ramos 
foram importados do Uruguai pela Secretaria da Agricul-
tura e repassadas à Estação Experimental.

O novo modelo proposto de agricultura familiar, na verda-
de, significou um salto qualitativo e modernizador de seu 
antigo sistema de produção que, com poucas variações, 
viera da revolução agrícola ocorrida na Europa nos sécu-
los XI, XII e XIII. Era moderno porque se valeu do aporte 
das ciências agrárias, da genética aplicada à melhoria de 
espécies vegetais e raças animais e nos sistemas de mane-
jo do solo mediante uma ampla combinação de recursos 
produzidos pela própria família através da incorporação 
de massa verde e de esterco produzido pelos animais 
criados na propriedade. Tornou-se corrente a utilização 
de novos e antigos produtos químicos, como hidróxido 
de cálcio, sulfatos, nitrogênio (salitre do Chile), inoculan-
tes, ou a utilização de medicamentos e desinfetantes ve-
terinários para controle de doenças animais e inseticidas 
para controle de pragas.

Era, portanto, uma modernização que se fundava sobre-
tudo nos recursos e no trabalho da família, impulsionados 
pelos novos recursos disponibilizados pela pesquisa ve-
terinária e agronômica. O novo sistema, embora abrisse 
a propriedade para o recebimento de recursos externos 
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muito significativos, não implicou a perda da autonomia e 
da autarquia próprias da agricultura familiar, ao contrário, 
conferiu-lhe estabilidade e condições econômicas objeti-
vas de manutenção e sobrevivência (BELATO, 2009a, p. 4)

Ficaram em nossa memória as conferências sobre a 
nova agricultura que o doutor Marimon nos ministrava 
sistematicamente; no refeitório, durante o almoço, ou-
víamos a leitura do número semanal Correio Riogran-
dense. Dávamos especial atenção aos artigos escritos por 
José Zugno, agrônomo experiente, hábil extensionista e, 
por vários mandatos, secretário de Agricultura do Muni-
cípio de Caxias do Sul. As aulas práticas das novas téc-
nicas agrícolas nós as realizávamos cotidianamente na 
horta, nos pomares, na roça, na pocilga, no aviário, no 
estábulo das vacas leiteiras sob a orientação dos freis ir-
mãos leigos e de alguns padres que se haviam aprofunda-
do no estudo das novas metodologias agrícolas. Spadini 
faz um depoimento revelador:

As terras (da família) próximas à residência não eram tão 
acidentadas, mas já tinham sido muito exploradas. Volta-
ram a ser cultivadas e produtivas novamente quando o pai 
pôs em prática as orientações e informações que eu rece-
bera no seminário (SPADINI, 2013, p. 3).

É isso que explica por que muitos de nós nos engaja-
mos, em Ijuí, durante nosso curso de Filosofia, nas tare-
fas de organização comunitária e sindical dos colonos, na 
Frente Agrária Gaúcha (FAG), no âmbito do Movimento 
Comunitário de Base (MCB), nas mobilizações de agri-
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cultores para a criação de suas cooperativas e na crítica 
sistemática ao modelo capitalista e monopólico da agri-
cultura do “agronegócio” que expulsou da terra milhões 
de agricultores familiares, inviabilizando politicamente a 
realização, mesmo modesta, de uma reforma agrária.

Ouvimos bem e pusemos em prática o conselho de São 
Francisco: “Aqueles irmãos aos quais o Senhor deu a gra-
ça de trabalhar, trabalhem fiel e devotamente…” (Regra 
de São Francisco, cap. V, v. 1 e 2). Sabemos agora de onde 
nos veio “a graça (e o prazer) de trabalhar”.

Os seminaristas devem ser pobres

Voltemos à Idade Média. Quando o papa Gregório VII 
(1073-1085) venceu o confronto com o imperador do Sa-
cro Império Romano-Germânico, Frederico IV, pondo-o 
de joelhos na frente do palácio de Canossa por uma longa 
noite de inverno, ao relento e sobre a neve, proclamou os 
Dictatus Papae, que na verdade era um projeto de con-
centração do poder nas mãos do papa, assim como um 
projeto de uma ampla reforma da Igreja Católica. Foram 
seus sucessores que, dando continuidade a esse proje-
to, estimularam e abençoaram as guerras santas contra 
o Islã e conquista do Oriente Médio; que estimularam e 
aprovaram a intensa renovação monástica, reprimiram 
os movimentos heréticos, deram formato definitivo ao 
código de leis canônicas que, se denominaria Código de 
Direito Canônico. Foram eles, finalmente, que impuse-
ram uma reforma da Igreja, com vistas, sobretudo, a dis-



164

voltar ao sumárioCapítulo 2 – Na sociedade dos capuchinhos

ciplinar o Clero, qualificá-lo intelectualmente, impor-lhe 
a proibição de casar ou de praticar o sexo. São Francisco, 
quando de sua conversão, confrontar-se-á e submeter-

-se-á ao poderoso, inteligente, brilhante teólogo, diplo-
mata, cruzadista, Papa Inocêncio III e, depois, ao Papa 
Honório III e ao Cardeal Hugolino, seu amigo e protetor, 
mais tarde, Gregório IX. É a esse amplo e longo movi-
mento de reforma religiosa que se denomina Reforma 
Gregoriana, muito bem explicitado por Jacques Le Goff:

O que se chama Reforma Gregoriana – que ultrapassa am-
plamente, no tempo e em conteúdo, o pontificado de Gre-
gório VII (1073/1085) – não é apenas a libertação do mun-
do eclesiástico das amarras que o submetiam ao regime 
feudal leigo. Indiscutivelmente, a independência da Santa 
Sé em face do poder imperial (dos imperadores do Sacro 
Império Romano-Germânico), os progressos da liberda-
de na eleição dos bispos e dos abades em relação aos lei-
gos poderosos são fenômenos significativos. Os esforços 
de eliminação de todas as pressões econômicas e sociais 
reunidas sob a etiqueta de simonia, não são menos im-
portantes. É essencial, sobretudo, a luta contra o que se 
chama nicolaísmo.2 Não se trata apenas de um progresso 
moral e espiritual que o combate contra a incontinência 
dos clérigos representa. Proibido o casamento e o concu-
binato à primeira das três ordens que definem desde iní-

2 “Na Idade Média, dava-se o apelativo de nicolaíta àqueles que se 
opunham e hostilizavam o celibato eclesiástico”. (FRANGIOTTI, 
1995, p. 14).
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cio do século XI o esquema tripartido dos “oratores, bel-
latores e laboratores” – os que ‘rezam, os que combatem e 
os que trabalham’ –, a Igreja separa fundamentalmente os 
clérigos dos leigos pela fronteira da sexualidade (LE GOFF, 
2013, p. 27).

E acrescenta Jacques Le Goff:

Mas a reforma gregoriana representa ao mesmo tempo a 
aspiração a uma volta às origens (…) e à realização da ver-
dadeira vida apostólica (…) É, diante da tomada de cons-
ciência quanto aos vícios da sociedade cristã – clérigos 
e leigos –, a retomada do processo de cristianização. (…) 
Esse movimento se comunica ao conjunto da sociedade 
por intermédio das instituições de paz (a “Paz de Deus”). A 
reforma gregoriana é, numa palavra, a institucionalização 
desse movimento e sua assimilação pela sociedade cristã 
ao longo de todo o século XII. Mas a reforma da Igreja é 
também uma resposta à evolução do mundo, um esfor-
ço de adaptação às mudanças fora dela. A resposta é em 
primeiro lugar institucional. Reveste-se de três aspectos 
principais: a fundação de novas ordens religiosas, o sur-
to do movimento canônico e a aceitação da diversidade 
eclesial” (2013, p. 27-28).

Esse é o contexto histórico e religioso em que nasceu 
São Francisco. Ele, entretanto, ao invés de seguir a ten-
dência então vigente de seguir o modelo beneditino do 
ora et labora (que presidiu a fundação das ordens dos 
Cartuxos e Cistercienses), do afastamento do mundo, 
inova radicalmente, mergulhando no mundo buliçoso ur-
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bano, mercantil, e para nele viver e pregar o Evangelho à 
maioria da população que mal ou ainda não se integrara 
à nova sociedade. São Francisco quis responder com seu 
projeto de evangelização à dupla dimensão religiosa que 
estava se operando na sociedade de então: integrar-se ao 
amplo movimento da reforma gregoriana sob a égide do 
papa e da cúria romana e voltar às origens, ao Evangelho:

A Regra e vida dos frades menores é esta: observar o Santo 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obe-
diência, sem propriedade e em castidade. Frei Francisco 
promete obediência e reverência ao senhor papa Honório 
e seus sucessores canonicamente eleitos e à Igreja Roma-
na (Regra Bulada de São Francisco. In: CROCCOLI; SUSIN, 
2013, p. 37).

E, se a este versículo, acrescentarmos aquele que reco-
menda e impõe o trabalho – “Aqueles irmãos aos quais o 
Senhor deu a graça de trabalhar trabalhem fiel e devota-
mente…” –, teremos o que, provavelmente, estava escri-
to na primeira Regra, a que se perdeu, anterior à Regra 
Não-Bulada, aquela que constituiu e instituiu a primeira 
fraternidade e seu modo de vida comum.

São Francisco, que tinha da Igreja uma visão que ia além 
de seu amplo movimento de reforma então em curso, não 
imaginava a possibilidade de purificá-la da mundanidade 
fora de seus quadros institucionais. Ele não imaginava 
uma Igreja sem sua estrutura hierárquica. Nesse aspecto 
ele era um homem de seu tempo. E mais, ele sabia que, 
se negasse a estrutura institucional da Igreja, não teria a 
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menor possibilidade de viver exemplarmente o Evange-
lho, nem de pregá-lo livremente àqueles que dele mais 
necessitassem. A obediência se lhe afigurava, portanto, 
como um princípio garantidor do projeto de viver radi-
calmente o Evangelho. E foi tão precavido que recomen-
dou aos frades: “Não preguem na diocese de algum bis-
po quando este lhes tiver proibido” (Regra Bulada de São 
Francisco, cap. IX, V. 2, In: CROCCOLI; SUSIN, 2013).

Além do mais, para Francisco o que importava não era 
a Regra, mas a vida. Conforme Agamben, também é óbvio 
que uma forma de vida praticada com rigor por um gru-
po de indivíduos terá necessariamente consequências no 
plano doutrinal que poderão levar – como de fato leva-
ram – a conflitos e contrastes extremos com as hierar-
quias eclesiásticas; mas é precisamente sobre tais con-
trastes que se concentrou prevalentemente a atenção 
dos historiadores, deixando em segundo plano o fato de 
que, talvez pela primeira vez, estava em jogo nos movi-
mentos não a regra, mas a vida, não o fato de poder pro-
fessar este ou aquele artigo de fé, mas de poder viver de 
maneira determinada, praticando alegre e abertamente 
uma determinada forma de vida (cf. AGAMBEN, 2014, p. 
99).

Francisco entendia que viver conforme o Evangelho, 
isto é, como viveram Jesus e seus discípulos, era viver 

“sem propriedade”, em pobreza ou adotando simplesmen-
te o “usus pauper”, isto justamente num momento em que 
se estavam consolidando as primeiras tendências daquilo 
que a partir dos séculos XV e XVI chamar-se-á capitalis-
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mo mercantil e que, como tal, tinha como fundamento e 
princípio a propriedade privada. Por isso, proclamar um 
modo de vida em que se nega o princípio da propriedade 
privada significa negar os fundamentos mesmos do Di-
reito e, portanto, da própria sociedade, isto é, ele propu-
nha um modo de vida que ia além da sociedade e de suas 
instituições. E isto gerou um conflito interminável entre 
os intelectuais da Universidade de Paris e com a Cúria 
Romana, que levou a questão para o campo doutrinal e 
jurídico, como bem demostraram Croccoli e Suzin (2013) 
e Agamben (2014). E, contudo, como observa Agamben,

(…) o foco não era tanto um contraste dogmático ou exe-
gético, mas a “novitas” de uma forma de vida à qual era di-
fícil aplicar o direito civil. Por isso, confrontada com essa 
novidade, a estratégia da Igreja consistiu, por um lado, em 
procurar ordená-la e conformá-la de modo a canalizar os 
movimentos para uma nova ordem monástica ou inseri-

-los num movimento já existente; por outro, quando isso 
era impossível, deslocar o conflito do plano da vida para 
o da doutrina, condenando-os como heréticos. Em ambos 
os casos, o que continuava não pensada era precisamen-
te a aspiração originária que havia levado os movimentos 
a reivindicar uma vida e não uma regra, uma forma vi-
tae e não um sistema mais ou menos coerente de ideias 
e doutrinas – ou, mais precisamente, propor não uma 
nova exegese do texto sagrado, mas sua pura e simples 
identificação com a vida, como se eles não quisessem ler 
e interpretar o Evangelho, mas apenas vivê-lo (AGAMBEN, 
2014, p. 99-100).
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Os desdobramentos internos e externos desses dile-
mas pelos quais passou São Francisco até, finalmente, ter 
de se submeter ao texto da Regra Bulada, são pouco co-
nhecidos, mas não seria nada fantasioso imaginar que os 
estigmas que lhe furaram as mãos, os pés e o peito fossem 
uma expressão simbólica do sofrimento que no fim de 
sua vida teve de suportar ao reconhecer que seu projeto 
original de vida já não era mais possível. Em todo o caso, 
um bom debate, recente, a respeito desses dilemas e dos 
conflitos que geraram pode ser aprofundado consultan-
do os textos de Agamben (Altíssima Pobreza, 2014), e o 
de Aldir Croccoli e Luis Susin (A Regra de São Francisco 
de Assis, 2013) acima mencionados. De um ponto de vista 
histórico, a biografia de São Francisco de Assis, do histo-
riador francês Jacques Le Goff, mostra como a questão 
fraturou a comunidade franciscana e como as tentativas 
de romper os dilemas da questão do “usus pauper”, ape-
sar dos inteligentes esforços de São Boaventura, não foi 
possível resolver e ele também, como os demais, caiu na 
armadilha da redução jurídica da questão.

Diante desse complexo quadro e na impossibilidade 
de investigar em maior profundidade a questão, ficamos 
com uma esclarecedora passagem que encontramos na 
obra de Croccoli e Susin:

O fato de Francisco usar o binômio Regra e Vida, e, às ve-
zes, empregar somente a palavra vida para significar tam-
bém regra, indicaria a prevalência do caráter existencial 
sobre seu conjunto de normas. Significa que a Regra nas-
ce da vida. Porém, a vida, por sua vez, não é pura espon-
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taneidade. Ela precisa de uma estrutura de sustentação. 
Enquanto configuração da identidade, a Regra apresenta 
a dimensão de instituição. E a vida será sempre o lado de 
intuição, de carisma, de criatividade, de água de rio que 
vai deslizando sobre seu leito, entre as margens – a Regra 

– para chegar ao mar. A instituição existe para preservar 
o carisma, assim como o leito e as margens do rio que o 
conduzem e pressionam dando-lhe agilidade. O dinamis-
mo existencial, a dimensão da vida, presente na Regra, é o 
Evangelho (CROCCOLI; SUSIN, 2013, p. 57).

Quando entramos no seminário, 772 anos depois do 
nascimento de São Francisco, ou 727 após sua morte, o 
mundo era outro, embora, como os camponeses de seu 
tempo, fôssemos pobres e italianos, acreditássemos que 
o trabalho teria um valor que transcende sua realização 
cotidiana, vivêssemos numa sociedade na qual os valores 
de referência eram os religiosos e que era um privilégio 
incomparável seguir a vida religiosa e sacerdotal numa 
das sociedades que nasceram da obra de São Francisco.

Quando ouvíamos a narração da vida de São Francis-
co, nos espantava sobremaneira o fato de que, sendo ele 
um jovem filho de um abastado comerciante – sabíamos 
que as pessoas ricas de nossas comunidades eram os co-
merciantes –, abandonou tudo e passou a viver uma vida 
de extrema pobreza. Imediatamente nos vinham à mente 
os extremamente pobres de nossas comunidades, anda-
rilhos que nada tinham a não ser seus farrapos e algu-
mas quinquilharias que carregavam às costas. No nosso 
imaginário e em nossas vivências cotidianas, tínhamos 
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certeza de que não poderíamos ser ricos como os co-
merciantes que conhecíamos, mas queríamos fugir da 
pobreza, da dureza dos trabalhos da roça e das privações 
em que vivíamos. Nós queríamos ser padres e viver me-
lhor e não ser pobres, pois pobres já éramos. Para nós, 
se entrar no seminário significasse viver uma vida pobre, 
por ser um paradoxo, nos era ininteligível e emocional-
mente inaceitável. Spadini e Sguissardi, de uma maneira 
sintética, exprimem essas dimensões:

Meus pais, desde pequenos, passaram por muitas dificul-
dades e privações (…) A vida de muito trabalho na roça, 
de muitas dificuldades, somava-se à ideia de sair dela e ir 
para o seminário, a fim de estudar e ser padre (SPADINI, 
2013, p. 4).

Sentia-me um dos mais pobres da turma e isto me humi-
lhava. Eu tinha poucas mudas de roupa. Talvez não mais 
que duas calças, duas camisas e duas ou três cuecas (…) 
Não me lembro se tinha sapato. Eu não tinha capinha de 
frio e chuva, de lã, como a maioria de meus colegas tinha. 
E isto me humilhava. Quase me fazia voltar para casa. So-
mente não tomava essa decisão porque sabia o que lá me 
esperava: pouco estudo e muito trabalho sem muito futu-
ro (SGUISSARDI, 2013, p. 7).

Chamava-nos também a atenção quando, em Vila 
Flores, frei Basílio, ministro provincial, referia-se a São 
Francisco como il poverello. Como São Francisco era um 
grande santo, concluíamos que este era um atributo de 
altíssima glória e que nada nos dizia da pobreza.
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Nossa vida cotidiana nos mostrava que no seminário 
vivíamos melhor que na sociedade em que vivêramos, ou 
que pelo menos, nos reservava um futuro mais promis-
sor. Além do mais, nossa infância pobre e a experiência 
concreta da nossa pobreza constituíam-se em obstáculo 
para o entendimento e o sentimento da pobreza fran-
ciscana. Mesmo quando, por um ano, no noviciado, es-
tivemos liberados para aprofundar o conhecimento do 
legado franciscano e capuchinho, não tivemos a sorte de 
contar com um mestre de noviços que, apesar de ser uma 
pessoa calma e bondosa, não possuía a capacitação para 
nos conduzir a um entendimento profundo do sentido da 
pobreza e do próprio legado franciscano e capuchinho.

Em Marau, sob o estímulo de nosso diretor, Frei Orlan-
do, iniciamos uma série de leituras e debates sobre a vida 
e as obras de São Francisco e o sentido que ele conferia à 
pobreza, castidade e obediência. Em Ijuí, com os estudos 
e os debates sobre a pobreza e num contexto do Con-
cílio Vaticano II, promovemos severas críticas ao modo 
como vivíamos, pois entendíamos que estávamos muito 
afastados do pensamento original de São Francisco. À 
medida que avançávamos nesse debate, que não durou 
muito tempo, compreendemos que as críticas perpassa-
vam toda a Província e manifestavam uma crise profunda 
que a minava e que só muito lentamente foi solucionada 
pelas mediações da Sagrada Congregação dos Religiosos 
e do Definitório Geral, que nomearam, em 1969, como 
mediador o bispo franciscano Dom Aloísio Lorscheider 
que, muito sábia e habilmente, promoveu um acordo en-
tre as partes em conflito, do qual resultou a convocação 
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e realização de um Capítulo Provincial Extraordinário, 
tendo sido eleito frei Clovis Frainer como novo Superior 
Provincial. Por tudo isso, o ano de 1969 apareceu como o 

“Ano da Esperança”. (PASQUALON, 2013, p. 8)

Hoje, o debate interno sobre a Regra e os votos reli-
giosos ganha novas dimensões, como fica explicitado no 
texto de Aldir Croccoli e Luís Carlos Susin (2013). A te-
mática ganha igualmente enfoques muito criativos, do 
ponto de vista antropológico e histórico, da parte de in-
telectuais leigos como nos mostram os livros de Le Goff 
(2013) e Agamben (2014).

Os seminaristas devem ser castos

A sexualidade sempre foi, em todas as culturas e civili-
zações, objeto implícito ou explícito da moral, da política, 
do direito e da religião e de rígido controle e repressão.

Do ponto de vista moral, a sexualidade sempre esteve 
ligada intimamente aos princípios religiosos – os princí-
pios e regras morais são, talvez, antes de tudo, religiosos, 
dada a necessidade de legitimação de que necessitam –, 
que estabelecem os modos e as práticas sexuais legitimas 
e a exclusão das ilegítimas e proibidas.

Do ponto de vista da política, da guerra e da economia, 
uma população numerosa era vista como o bem supremo 
do Estado, como condição de um exército numeroso e 
de uma abundante força de trabalho: “crescei e multipli-
cai-vos” expressa o imperativo que liga a sexualidade à 



174

voltar ao sumárioCapítulo 2 – Na sociedade dos capuchinhos

política e à economia, determina o lugar que ocupam os 
homens e as mulheres na estrutura reprodutiva e produ-
tiva cotidiana da sociedade e define hierarquias de poder 
e sujeição, a codificação de deveres e de direitos.

A este modo de analisar a sexualidade poderíamos de-
nominar de “Economia política da reprodução ou eco-
nomia política da sexualidade”. Entenda-se, aqui, econo-
mia política como os modos de produção e reprodução 
da polis, da sociedade. Este modo histórico privilegiado 
e dominante – pois percorreu a História desde o mundo 
antigo até o nascimento das sociedades capitalistas con-
temporâneas – confere à sexualidade uma surpreenden-
te unidade de práticas, concepções, tabus e proibições.

Salvo em raras sociedades antigas, frações de indiví-
duos, homens e mulheres, estavam autorizadas a renun-
ciar à prática da sexualidade, vivendo em estado de casti-
dade, particularmente entre grupos religiosos de caráter 
místico, tais como eremitas, monges, sacerdotes, líderes 
proféticos e seu círculo de discípulos. Nas sociedades 
antigas em que a sexualidade tinha como prioridade a 
geração de proles numerosas, que implicavam deveres e 
responsabilidades tais como as expressas na figura jurí-
dica do pater famílias romano, o casamento e a constitui-
ção de famílias, de fato, era um empecilho para os que se 
dedicassem integralmente às funções ligadas ao culto e 
ao atendimento espiritual da sociedade.

Nos primeiros séculos do cristianismo, a experiência 
dos monges eremitas e daqueles que viviam em monas-
térios, definiu em que consistia uma vida de total absti-
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nência sexual. Nessas comunidades foi se desenvolvendo 
uma concepção, oriunda da interpretação da sentença 
evangélica segundo a qual o “Reino de Deus não é deste 
mundo”, um gradativo desprezo do mundo, o contemptus 
mundi ou fuga mundi, elaborado por teólogos e confes-
sores da Idade Média e, sobretudo, os do início da Idade 
Moderna.

O contemptus mundi, que teve no Papa Inocêncio III, 
contemporâneo de São Francisco, um dos seus grandes 
teóricos, não teve difusão significativa entre as camadas 
populares. São Francisco, ao contrário do Papa Inocên-
cio III, proclama no Cântico do Irmão Sol uma exaltação 
do mundo, um cântico das criaturas ao Criador, pois por 
elas se chega a Deus (LE GOFF, 2013, p. 71-77).

Foram os pregadores e missionários do século XV, en-
tre eles o frade São Bernardino de Siena e, do século XVI, 
sobretudo após o Concílio de Trento, que difundiram a 
repulsa ao mundo e a difundiram entre as camadas po-
pulares e lhe deram um lugar central entre os religiosos. 
No rastro do desprezo do mundo desenvolveu-se o des-
prezo pelo corpo e seus vícios, e entre eles, o mais abo-
minável, o da luxúria, sempre ligado à figura da mulher, 
fonte perigosa do pecado. O próprio casamento é peri-
goso, porque a mulher, mesmo casada, é perversa, como 
afirmavam Bernardino de Siena e o Padre Antônio Vieira:

De todas misérias que nos oprimem, dos sofrimentos do 
corpo, dos vícios da alma, de todos esses males do tempo 
e da eternidade, de todas essas tristes consequências do 
pecado original, qual é a primeira causa? A mulher, uma 
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esposa, não adúltera, mas legítima, inocente e saída das 
mãos do próprio Deus. Todas as dores, as doenças, ca-
lamidades particulares e públicas, as pestes, as misérias, 
as guerras, as vicissitudes das nações, das quais umas 
surgem e outras desaparecem sem retorno, todas essas 
catástrofes, onde têm elas sua primeira fonte, se não na 
desobediência da mulher que tinha sido dada pelo próprio 
Deus (…) (DELUMEAU, 2003, p. 202-203).

A busca da perfeição passava então pelo afastamento 
do mundo, da mulher e de tudo o que ela representava 
como fonte de luxúria e pecado. A pureza supõe então 
uma concepção misógina extrema. Isso, porém, não era 
suficiente, era preciso disciplinar o corpo para que não 
se corrompesse na impureza. Não só o corpo, também o 
pensamento, os desejos, os sentimentos, os afetos, pois 
pode-se pecar por obras, pensamentos, desejos, senti-
mentos…. O exame de consciência era o tribunal por 
onde se passava em rigorosa revista a vida diária.

Tal visão da dimensão da sexualidade e do lugar da mu-
lher em nossas vidas acabou por gerar um processo de 
terrível culpabilização, conducente a um estado em que 
não mais se sabia o que era pecado ou não. Na nossa vida 
diária, como seminaristas, esse estado de espírito tradu-
zia-se, em geral, em uma terrível sensação de medo e de 

“escrúpulo”, que nada mais era do que um estado neuró-
tico no qual se perdia completamente a capacidade de 
avaliar racionalmente nossos atos e pensamentos. Valde-
mar Sguissardi (2013) foi o único entre nós que descreveu 
os sofrimentos pelos quais passou como vítima da peda-
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gogia do horror ao sexo, do qual brota um sentimento 
permanente de culpa, um sofrimento psíquico contínuo 
e a “doença do escrúpulo” (DELUMEAU, 2003, p. 579 et 
seq.). Em Garibaldi, no noviciado, Sguissardi conta-nos 
que

(…) vivi uma contínua crise de moralismo, culpabilização 
e escrúpulos de consciência. Até a ideia de suicídio, nos 
momentos de maior crise de depressão, eventualmente 
me surpreendia (SGUISSARDI, p. 14).

Teria superado, em parte, a crise com a ajuda sensata 
do frei Davi Durante. Sguissardi conta que teve a sorte 
de, em Marau, sob a orientação sábia de frei Valdemar 
(Eusídio Deon), que tinha bons conhecimentos de psico-
logia, superar definitivamente o trauma produzido pelo 
medo dos “pecados contra a castidade e a pureza”. Nos 
relatos-memória elaborados pelos colegas, quase todos 
apontam, de um lado, uma completa falta de formação e 
informação sobre a sexualidade em todas as casas onde 
estudamos e, de outro, um sistema de repressões, proibi-
ções, sermões e advertências que erigiram a sexualidade 
como uma ameaça a nossa vida de candidatos ao sacer-
dócio.

Sérgio Croccoli sintetiza com clareza este estado de 
coisas:

Educação sexual, por arte de algum(a) professor(a), rei-
tor, orientador, ou qualquer adulto, também não houve. 
Os professores não haviam sido preparados para serem 
educadores (CROCCOLI, 2013, p. 3).
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Older Parisotto, com muita clareza, mostra-nos em 
que consistia a pedagogia da sexualidade de que fôramos 
vítimas:

Importante destacar, nessa idade da adolescência, como 
era abordada a questão da sexualidade. Tudo era pecado. 
Nessa matéria não havia pecado leve. Tudo era grave. Daí 
a gente se perguntava: mas por que em tudo o mais há o 
pecado grave e o leve e no sexo não? O casamento era 
só para a procriação. Essa educação nos tornava muito 
escrupulosos. Era confissão atrás de confissão, contando 
várias vezes o mesmo pecado. O carnaval, então, era um 
tempo de pecados. Tanto se falava nesse tipo de pecado 
que quando estudamos Moral, a gente se perguntava se a 
moral não seria sinônimo de sexo (PARISOTTO, p. 5).

Em Ijuí, com a ajuda dos estudos de Psicologia e em parti-
cular dos farrapos das teorias freudianas e junguianas que 
nos chegavam sobre a sexualidade, conseguimos criticar 
e depois rejeitar as concepções de sexualidade que acu-
mulamos ao longo de nossos anos de formação. Em Ijuí, 
nossa convivência com as colegas universitárias destruiu 
o espectro da mulher temível e ameaçadora. Divertíamo-

-nos muito quando lembrávamos de nossos modelos de 
pureza e castidade – São Luís Gonzaga e Domingos Sávio 

– cujas biografias éramos obrigados a ouvir durante as re-
feições, pois não passavam de pobres e coitados meninos, 
doentes, gravemente afetados por sofrimentos psíquicos 
e somáticos.



179

voltar ao sumárioCapítulo 2 – Na sociedade dos capuchinhos

Quando concluímos nosso ano de noviciado, ao pro-
nunciar os votos religiosos, o voto de castidade se nos 
representava como um impasse insuperável. Temíamos 
que não fôssemos capazes de cumpri-lo. E não o sería-
mos se não tivéssemos superado o acúmulo histórico de 
tabus, preconceitos, escrúpulos, culpas e negações que 
sobre ela pesavam. Sabemos hoje, que os controles da 
sexualidade operados nas sociedades pré-modernas ti-
nham como objetivo, em última instância, garantir a re-
produção humana e, disto não poderia desviar-se, tarefa 
que visava a compensar os elevados graus de mortalidade 
de crianças e adultos e de uma expectativa de vida relati-
vamente curta. A sexualidade era, portanto, sinônimo da 
urgência da reprodução humana e o desvio dessa função 
seria crime e pecado.

Hoje a dimensão da sexualidade como imperativo da 
reprodução humana perdeu completamente sua históri-
ca centralidade. A reprodução é um evento que aconte-
ce, quando acontece, uma ou duas vezes na vida de um 
casal. Ora, se a sexualidade não é mais prioritariamente 
reprodução da espécie humana, ela é o quê? Se o impera-
tivo da reprodução determinava as formas e os limites da 
sexualidade, definindo um quadro legítimo e legitimador 
das práticas sexuais, determinando como e quando são 
legítimas e pecaminosas ou criminosas todas as demais, 
agora, que este crivo desaparece, de forma radical, quais 
são os limites da sexualidade? E mais, se a sexualidade 
tinha como função prioritaria reproduzir a espécie e os 
indivíduos das sociedades singulares, quaisquer que fos-
sem, para que serve ela agora?
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A sexualidade e suas práticas, hoje, antecipam-se ao 
período reprodutivo-fértil humano e seguem depois que 
este se encerrou. Os homens e as mulheres são sexual-
mente ativos antes e depois de seus eventuais episódios 
de reprodução e ocorrem cada vez mais fora da institui-
ção que outrora conferia a autorização e a legitimidade 
de iniciar a atividade sexual e não mais, necessariamente, 
entre um homem e uma mulher.

As respostas a estas novas questões não foram ainda 
dadas e as práticas múltiplas da sexualidade, desligadas 
da reprodução, não esperam que se defina em que con-
sistem os novos paradigmas permitidos da sexualidade. 
Eles existem e, em meio à alta conflitividade, vão se ex-
plicitando e legitimando. A Igreja Católica, mas também 
as de outras confissões cristãs, vive o espanto diante dos 
usos da sexualidade que contrastam de forma absoluta 
com suas concepções inspiradas na Bíblia, quando a re-
produção era uma condição absoluta de sobrevivência do 
povo judeu. Por outro lado, frações importantes dentro 
da Igreja, bem como nas Ciências Humanas e Sociais, na 
Biologia, na Química e na Mecânica, tentam todas explo-
rar e compreender o imenso campo da sexualidade aber-
to a partir do momento em que ela foi expurgada do im-
perativo primordial reprodutivo. Todas querem dar uma 
resposta aos dilemas que as múltiplas formas de vivên-
cia da sexualidade nos impõem hoje. Talvez uma dessas 
respostas seja a definição de um modo contemporâneo 
de viver a castidade. Hoje os sacerdotes que defendem o 
direito dos padres de casar já não mais são acusados de 
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“nicolaísmo”, nem condenados como hereges. É um enor-
me avanço e um sinal dos tempos…

Os seminaristas devem alimentar-se 
adequadamente, observando sempre a 
virtude da temperança

Os alimentos que nos eram oferecidos cotidianamente 
nos seminários e conventos levavam em conta o aspecto 
qualitativo e nutricional, bem como a tradição cultural-

-alimentar dos imigrantes italianos. Comia-se bem, com 
suficientes proteínas, carboidratos, vitaminas: frutas, 
legumes, verduras, cereais, leguminosas, carnes, ovos, 
queijos, açúcares, produzidos pelos próprios seminaris-
tas nas propriedades dos seminários e em duas “fazendas” 
de propriedade da Província, mais a contribuição das 
doações colhidas pelos párocos junto a seus paroquianos, 
principalmente os não perecíveis trigo e milho.

Do ponto de vista dos “gostos e sabores” e do modo de 
sua preparação, havia notáveis diferenças e estas decor-
riam, não da “matéria-prima em si”, mas das modalidades 
de sua preparação, que por sua vez dependia do número 
de seminaristas a serem alimentados. Por isso, à medida 
que seu número diminuía, aumentava a variedade dos ali-
mentos e seus sabores.

Os padres apostavam, sobretudo em relação aos os 
recém-ingressados no Seminário de Vila Flores, que os 
meninos, não tendo outra alternativa para se alimentar – 
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para comer qualquer coisa fora dos horários das refeições 
era preciso ter licença do padre que estivesse conosco 
no momento –, esquecessem os sabores e os gostos “da 
comida da mamãe” e passassem a gostar da comida do 
seminário. Como certas comidas eram insuportáveis 
para alguns de nós, o Regulamento dos Seminaristas de-
finia regras de boa conduta, como: “(…) ninguém deixará 
comida no prato; dirijam-se pelas leis da temperança”. O 
refeitório era considerado uma espécie de observatório:

No refeitório, mais do que em qualquer outro lugar se 
chega a conhecer um seminarista bem educado e mortifi-
cado. Guardarão os seminaristas o mais rigoroso silêncio, 
ordem, asseio, modéstia e temperança cristã (PROVÍNCIA, 
1950, artigo 138, p. 33).

O artigo 146 do Regulamento dos Seminários Seráficos 
define o espírito que deve animar o seminarista nas re-
feições diárias:

Deverão os seminaristas comer de tudo o que lhe for 
apresentado, mesmo que, muitas vezes lhes cause sacrifí-
cio. Nunca tenham a ousadia de criticar comidas, ou quei-
xar-se das mesmas. Lembrem-se que tudo estão receben-
do das mãos da Providência divina. (PROVÍNCIA, 1950, Art. 
146, p. 34).

Aprendemos que, simplesmente, não deveríamos dei-
xar comida no prato.

O refeitório é o lugar onde os seminaristas e frades fa-
zem suas refeições, três vezes ao dia, com acréscimo de 
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uma merenda no meio da tarde. É, portanto, um lugar em 
que a comunidade faz suas refeições. Mas não só: é um 
lugar onde se deve falar pouco, guardar o silêncio e ouvir 
as leituras propostas pelos padres. Comer sem conversar 
foi algo que levamos muito tempo para nos habituar.

Em Vila Flores, no Seminário Seráfico Santo Antônio, 
eram-nos servidos no desjejum pão e “mosa”. A mosa, 
uma novidade para todos nós, era do ponto de visa nutri-
tivo um poderoso alimento, composto de uma mistura de 
leite integral, farinha de milho e sal, numa preparação da 
qual resultava uma beberagem densa, porém mais líqui-
da do que o mingau, que consumíamos com pão. Os que, 
em suas casas, costumeiramente consumiam pela manhã 
uma “colacion”, uma refeição à base de polenta, queijo e 
salame ou omelete com leite ou vinho, não tiveram difi-
culdade de apreciar o novo alimento, entretanto os que 
estavam habituados a consumir café com leite no desje-
jum, estranhavam sua aparência e gosto.

(…) levei algum tempo para me acostumar com a mosa, lei-
te, água e farinha de milho, servida no café da manhã. Nos 
dias de festa era servida uma bebida à base de chá-mate 
e leite. Esse era meu preferido (SGUISSARDI, 2013, p. 7).

Sabemos hoje, a partir dos estudos realizados por Jo-
sué de Castro em seu livro Geografia da Fome (1965), que 
os sistemas alimentares em que o consumo de leite e mi-
lho é a base da alimentação da comunidade, não ocorre a 
incidência da fome e suas graves consequências. A mosa 
foi uma invenção do irmão leigo Frei Hilarion, nascido em 
Lans-Le-Villard, um vilarejo do Departamento da Savoia, 
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em novembro de 1864. “Designado para a Missão do Rio 
Grande do Sul, aqui chegou em 29 de novembro de 1897. 
Trabalhou em Garibaldi, onde foi o primeiro cozinheiro 
da Escola Seráfica, fundada em 1897” (Pax et Bonum, 2011, 
p. 70). A invenção da mosa por Frei Hilarion, conforme 
nos informa freiMoacir Molon, é uma solução típica de 
todos os que tem muitas bocas para alimentar e contam 
com pouca comida:

Apesar das ofertas dos agricultores garibaldenses, a co-
mida às vezes era escassa. Além dos 23 seminaristas que 
estudavam na Escola Seráfica, em 1898 chegaram mais 18 
freis franceses. Em 1902 chegaram mais uns 20 freis fran-
ceses. Como alimentar tanta gente? A solução do brasilei-
ro seria de acrescentar água no feijão. Mas, frei Hilarion 
inventou de acrescentar água à farinha insuficiente para 
fazer a polenta e para aumentar a quantidade de leite que 
a vaquinha não tinha. ET VOILÀ  LA MOSA (Molon, Moacir. 
Informação prestada por e-mail no dia 7/9/2015).

E os seminaristas e frades ganharam um nutritivo ali-
mento, que nós seguíamos consumindo meio século depois, 
uma receita que Josué de Castro aprovaria com entusiasmo.

O almoço e o jantar eram variações ou combinações de 
carne de gado, preparada com molho e polenta, ou com 
batata, arroz e carne; batata doce, feijão, ovos pochés, 
omeletes (ou fortaias). Consumíamos hortaliças: alface, 
almeirão, acelga, repolho, tomate, cenoura, beterraba, 
abóboras e morangas. Raramente consumíamos frituras, 
e eram muito baixos os teores de açúcar dos alimentos 
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que consumíamos nas refeições. A merenda da tarde re-
sumia-se a um pedaço de pão. Nutríamo-nos bem. Nun-
ca passamos fome.

Em Veranópolis a comida não melhorou significativa-
mente sob o aspecto de sua preparação, mas havia uma 
maior disponibilidade de frutas e hortaliças, bem como 
de ovos e carne de frango.

De um ponto de vista qualitativo, a preparação da co-
mida só mudou substantivamente a partir de nossa esta-
dia em Vila Ipê. Éramos uma comunidade de estudantes 
e padres inferior a 80 pessoas e o frei Silvestre era um 
criativo e exímio cozinheiro. A partir de Vila Ipê, como 
descendentes de italianos e membros de uma Província 
fundada por franceses, uma taça de vinho sempre acom-
panhava nosso almoço e jantar. Em síntese, o sistema ali-
mentar cotidiano dos seminários e conventos era nutri-
cionalmente muito rico e variado em “odores e sabores” 
em razão do número de pessoas a serem servidas, pois 
quanto menor o número melhor a comida, mais baixos 
seus custos e, proporcionalmente, maior a produção.

A leitura durante as refeições era uma prática oriunda 
de antiga tradição monástica e franciscana. Nos semi-
nários e conventos, seminaristas e frades revezavam-se 
na leitura de textos franciscanos como a Regra e o Tes-
tamento, as Constituições, Ordenações e Costumário e 
passagens da Bíblia. Em Vila Flores e Veranópolis líamos 
biografias de santos, narrativas sobre aparições de Nossa 
Senhora e, semanalmente, o jornal Correio Riograndense 
e, mais raramente, textos literários.
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E era-nos sempre lembrado que a virtude da tempe-
rança deve presidir a necessidade de satisfazer a fome e 
o limite de comer o suficiente, pois

(…) lembrem-se os seminaristas que não se vive para co-
mer, mas sim, come-se para viver, pelo que, comam o que 
for necessário para o sustento da vida, mas nunca exce-
dam a quantidade. (PROVÍNCIA, 1950, artigo 145).

As recomendações de hábitos temperantes e modera-
dos no comer e no beber são hoje exaltados em todos 
os regimes alimentares que visem à perda de peso ou a 
manutenção de um peso adequado à saúde. A virtude da 
temperança, laicizada sob a forma de “regime” está em 
alta nas frações da sociedade que dispõem de recursos 
abundantes para adquirir comidas e bebidas.

A recomendação para os seminaristas e frades é que

(…) no refeitório não esqueçam as regras da temperança 
e da sobriedade religiosa, bem como as civilidades. Lem-
brem-se da admoestação das nossas Constituições: “pou-
co basta para satisfazer a necessidade e nada para saciar a 
sensualidade (…) ” (PROVÍNCIA, 1954c, Cap. III, item 7, p. 30).

Os seminaristas devem praticar 
exercícios físicos

A prática dos esportes e dos exercícios físicos é, na 
perspectiva dos Regulamentos e do Costumário, uma 
prática obrigatória, educativa, pois acreditava-se, como 
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nos ensinou Platão na Politeia, que é na prática do es-
porte que se revela o caráter de uma pessoa, criança ou 
adulto. A prática do esporte e dos exercícios é também 
recomendada, pois é imprescindível à boa saúde:

Todos tomarão parte nos jogos comuns, sendo de muito 
proveito para a saúde do corpo, e muitas vezes, um ótimo 
exercício de caridade fraterna. (PROVÍNCIA, 1954c, Cap. 
III, item 7, p. 30)

Nos seminários Seráficos e nos Conventos a escolha 
dos esportes dependia da idade e das preferências dos 
estudantes, embora o esporte preferido em todas as ida-
des fosse o futebol.

Em Vila Flores eram muito variadas as opções de jo-
gos, que podem ser classificadas pelo número de parti-
cipantes: jogos individuais ou que envolvessem de dois a 
quatro parceiros: bilboquê, cinco marias, bolitas de gude, 
baralho espanhol, paciência, damas, peteca, jogo da ama-
relinha, balanço, entre outros. A maioria desses brinque-
dos nós mesmos os fabricávamos com os materiais e ins-
trumentos de que dispúnhamos.

O futebol era a paixão coletiva dominante. E como éra-
mos muitos jogadores e havia um único campo, os padres 
inventaram uma modalidade de jogo de bola que envol-
via simultaneamente todos os que quisessem jogar. Eles 
deram-lhe o nome de “futebol comum”. Funcionava do 
seguinte modo: formavam-se dois times com um número 
ilimitado de jogadores de cada lado, sendo suficiente que 
cada um encontrasse um companheiro que quisesse jo-
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gar. O lado e a equipe eram escolhidos por sorteio entre 
os dois pretendentes. O número de bolas variava confor-
me o montante de jogadores. Como, normalmente, eram 
muitos, rolavam no campo até dez bolas, às vezes até 
mais. Era um maravilhoso espetáculo ver espalhados pelo 
campo bandos de meninos disputando as bolas e tentan-
do marcar os gols. Dois goleiros de cada lado defendiam 
seu time contra os adversários. O jogo começava aos do-
mingos por volta das 14:30 e não havia interrupções. Os 
que cansassem poderiam sair do jogo e retornar depois 
de 20 ou 30 minutos de descanso. Os que não estavam 
dispostos a jogar ou estavam machucados, postavam-se 
atrás das goleiras e munidos de canivete e uma estaca, a 
cada gol faziam um entalhe. No fim do dia eram procla-
mados os vencedores: 80x50. Nessa modalidade de fu-
tebol ninguém ficava parado, nem tinha posição fixa. Se 
não corresse atrás da bola, poderia passar a tarde sem 
tocá-la. Isso, às vezes, acabava afastando os que não se 
julgavam “bons de bola”.

Sérgio Croccoli viveu esta situação:

Lembro do “futebol comum”, em que jogávamos muitos ao 
mesmo tempo, muito mais que 22, com muitas bolas ao 
mesmo tempo. Mas eu não gostava de jogar porque não 
tinha habilidade e era deixado de lado (2013, p. 2).

Para os que gostavam de jogar, essa modalidade de 
jogo “comum” desenvolvia uma grande habilidade pes-
soal de drible (que em dialeto, cujas origens ninguém 
sabe, chamava-se “squianga”), de velocidade e resistên-
cia e de gosto pelo futebol.
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Spadini acrescenta em suas memórias alguns detalhes 
interessantes sobre “futebol comum”:

(…) jogava-se futebol com 20, 25 ou mais jogadores de 
cada lado, com sete ou oito bolas, dois ou três goleiros. 
Jogava-se de pés descalços. Próximo ao campo de fute-
bol havia plantações de cana-de-açúcar. Os colegas que 
não gostavam de futebol ou estavam doentes e machuca-
dos ficavam saboreando o caldo da cana, chupando cana. 
(2013 p. 5)

E acrescenta: “Em Veranópolis havia três campos de 
futebol para os “maiores” e um para os ‘menores’”.

Em Veranópolis, já adolescentes e cursando as séries 
do “Ginásio Inferior” (primeira, segunda e terceira séries 
do ginásio), os jogos de caráter individual ou de peque-
nos grupos, mais próprios para uma fase etária infantil 
desapareceram, passando a predominar os jogos coleti-
vos: futebol, vôlei, espiribol, caçador, tênis de mesa, fu-
tebol de botões. Predominava, evidentemente, o futebol, 
praticado simultaneamente em vários campos.

Em Vila Ipê e, depois no noviciado, e nos sucessivos 
conventos pelos quais passamos, o futebol era, de longe, 
o jogo quase exclusivo, com algumas preferências para o 
vôlei e tênis de mesa.

Todos nós dedicávamos especial predileção aos pas-
seios. Tratava-se da tradição francesa de fazer piqueni-
ques às margens de rios, lagos, represas, florestas e mon-
tanhas. Preferíamos os rios ou as represas quando então 
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poderíamos pescar, tomar banho, andar de barco, ou em 
áreas de campo aberto, onde saíamos a caçar qualquer 
bicho que ousasse atravessar nosso caminho. Eram dias 
de grande alegria e entretenimento e ruptura da rotina 
cotidiana.

Aguardávamos, com grande expectativa, em Veranópo-
lis, as comemorações do dia 7 de setembro, na avenida 
central da cidade. O desfile era puxado pelo “imperador 
Dom Pedro I”, vestido com manto imperial, coroa e bas-
tão, cercado por um grupo de pajens que lhe faziam a 
corte: “Desfilei, uma vez, em 1957, figurado como Dom 
Pedro I. Defronte ao palanque das autoridades, eu as si-
nalizava apontando-lhes a espada”. (PICCOLI, 2014, p. 9). 
Seguiam-se depois os pelotões, começando pelos semi-
naristas mais velhos e mais altos, vestidos com um uni-
forme militar azul, quepe e sapatos. Mais ao meio dos 
pelotões localizava-se a banda marcial, que marcava o 
ritmo do desfile. Disputávamos e sempre ganhávamos o 
primeiro lugar ante o concorrente maior, o Colégio Ma-
rista. Terminado o desfile, voltávamos para o seminário 
para comemorar a vitória com um almoço festivo. Os 
mentores e organizadores do desfile eram os freis Ar-
mando Grison e Valdemar Verdi, responsáveis pela im-
pecável cadência da banda e dos pelotões. O uniforme 
inaugurado no desfile de 7 de setembro de 1955 passou a 
ser a nossa veste domingueira e festiva.

Em Vila Ipê, na fotografia comemorativa da formatura 
do nosso curso ginasial, posamos com o velho uniforme 
militar. Foi a última vez que o usamos. No noviciado nos-
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so uniforme passou ser o hábito capuchinho, cor marrom, 
com capuz, cordão, terço e sandálias.

Os seminaristas devem desenvolver os 
talentos e dons artísticos que Deus lhes 
concedeu: música instrumental, poesia 
e prosa, canto, escultura, pintura, arte 
dramática e oratória, entre outros

São Francisco de Assis, assim como frei Jacopone de 
Todi, eram poetas e, como tais, fazem parte da história 
da poesia italiana. Para nossa felicidade, temos, hoje, de 
Francisco, o “poema/cântico do Irmão Sol ou cântico das 
criaturas” e de Jacopone de Todi “Le Laude”. Nos ensina 
Le Goff:

Sabe-se da importância de São Francisco com o Cântico 
di Frate Sole e de Jacopone de Todi com suas Laude para 
a história da poesia italiana. As comunidades leigas de 

“Laudesi” (cantores de loas) desenvolviam e popularizavam 
essa forma de poesia cantada. Já se disse que os frades 
mendicantes e, em particular, os Franciscanos, com seus 
feitos e gestos, contribuíram para o desenvolvimento do 
teatro, sua independência em relação à liturgia. Lembro 
(diz Tomás de Celano) que São Francisco cantava em fran-
cês os louvores a Deus e gostava de cantar em francês 
quando sua alma transbordava de alegria (LE GOFF, 2013, 
p. 222-223).
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E acrescenta Le Goff:

É preciso realçar e estudar a gestualidade teatral francis-
cana tal como a evoca Tomás de Celano a propósito de 
São Francisco que organizava verdadeiras encenações (a 
pregação na praça de Assis com a entrada na cripta da 
catedral e a volta sem a túnica longa, a corda jogada ao 
lado; o sermão de Greccio, quando chamam a atenção os 
gestos da pregação; o sermão diante de Honório III, quan-
do Francisco “de alguma forma dançava, não como um 
saltimbanco, mas como um homem inflamado pelo amor 
de Deus). ( p. 223).

Este amor de Francisco pela encenação como modo 
de pregação popular e como uma peculiar forma de sua 
piedade revela por que, num gesto artístico, poético e 
religioso, “inventa” o presépio e impulsiona dentro da 
Igreja a celebração do nascimento de Jesus, desenvolve 
uma alta sensibilidade em relação a Jesus Menino e em 
relação à infância. Jesus deixa de ser visto principalmen-
te como “paixão, morte e ressurreição”. A invenção do 
presépio “(…) contribuiu para difusão do culto do Menino 
Jesus que desempenhou para a promoção da criança um 
papel comparável ao culto da Virgem Maria para a pro-
moção da mulher” (LE GOFF, 2013, p. 211).

Nossas celebrações do Natal nos seminários eram mo-
mentos aguardados com grande expectativa. Tudo co-
meçava com a montagem do grande presépio na capela, 
com estábulo, animais domésticos, Maria e José e o me-
nino Jesus deitado sobre as palhas do cocho das vacas; 
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os Reis Magos prontos para entregar seus preciosos pre-
sentes, camelos respeitosamente ajoelhados. Não falta-
vam os campos verdes, as colinas, montanhas e árvores. 
Este era o presépio grande e bonito da capela. Nós mon-
távamos nossos presepinhos encrustados em barrancos, 
com figuras de barro. Levantávamos à meia-noite, ao 
som de Noite Feliz, missa solene e no refeitório, por volta 
de duas da madrugada, tomávamos um café com bola-
chas doces. Sem o saber, imitávamos São Francisco com 
a mesma alegria e entusiasmo.

A educação artística ministrada nos seminários e con-
ventos de estudantes era realizada em variadas dimen-
sões: o canto e, depois, o cantochão, era uma prática que 
se estendia do primário até o fim do curso de Teologia. A 
música, a teoria e a prática instrumental, só eram ensi-
nadas nas cinco séries do curso Ginasial, com livro texto 
para esse fim elaborado. O desenho e o desenvolvimento 
das habilidades artesanais faziam parte do currículo do 
primário e do ginasial.

A retórica e a eloquência sacra eram indispensáveis à 
boa formação do futuro padre. A retórica era a coroação 
dos estudos da gramática portuguesa e latina, ensinada 
nas duas séries do ensino colegial-humanístico. Estuda-
vam-se os grandes oradores da antiga Grécia: de Demós-
tenes, a Oração da Coroa, e, de Péricles, a Oração Fúne-
bre; e dos oradores romanos as Catilinárias de Cícero e, 
da Igreja Católica, os Sermões do padre Antônio Vieira.

A prática da oratória consistia de dois momentos su-
cessivos: no primeiro, a elaboração escrita do discurso e, 
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no segundo, seu pronunciamento em tribunas situadas 
em meio a um bosque. Discursávamos para as árvores. 
No curso de Teologia a arte da retórica concentrava-se 
no estudo da Oratória Sacra.

Os estudantes, além de lerem os discursos dos orado-
res sacros de referência, deveriam elaborar seus discur-
sos sobre todos os principais temas estudados nas disci-
plinas do curso de Teologia. Tratava-se de um rigoroso 
exercício de aplicação prática dos ensinamentos teoló-
gicos recebidos.

Essas eram as dimensões do ensino das artes tal como 
prescritas no Programa de Estudos da Província. Nada 
impedia, porém, que professores e alunos ampliassem o 
campo da educação artística. Recebiam particular aten-
ção o teatro e o cinema.

A representação teatral nos apaixonava. Nosso grande 
diretor de teatro foi frei Valdemar Verdi. Encenávamos 
peças curtas de temas religiosos ou de combate contra 
os infiéis mouros, os comunistas e os maçons. Éramos 
estimulados a escrever e, às vezes, simplesmente impro-
visar esquetes, quase todos eles tendo como temas co-
médias de nossa vida cotidiana ou a luta feroz contra o 
Islã e o comunismo. A cultura do teatro nos acompanhou 
em Vila Ipê e sobretudo em Ijuí, como nos conta Sguis-
sardi:

Meu maior envolvimento deu-se no setor da Cultura 
Popular, no Centro Popular de Cultura (CPC), parte do 
Movimento Comunitário de Base (MCB), que visava, es-
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pecialmente com atividades de teatro, complementar as 
atividades de conscientização e mobilização do campe-
sinato (…) Eram apresentadas peças muito simples, cha-
madas sketches, que utilizavam músicas, letras e anedotas 
para dramatizar situações vividas pelos homens do cam-
po, as dificuldades, a exploração do trabalho pelos inter-
mediários e pelo próprio grande industrial, especialmente 
através do aviltamento dos preços, dos juros escorchan-
tes, etc. A cada apresentação, num improvisado palco 
montado em cima da carroceria de um caminhão (Mer-
cedes Benz, dirigido pelo frei Virgílio Primon), seguia-se 
invariavelmente o debate entre os apresentadores e os 
acompanhantes do CPC e os agricultores da plateia (2013, 
p. 20).

O “Cinema no Seminário” também foi uma iniciativa do 
frei Valdemar Verdi. Em contato mantido com a distribui-
dora Zaniratti Filmes, de Porto Alegre, que emprestava 
filmes para exibidores ambulantes e entidades educati-
vas, (ZANIRATTI, 2000, p. 58-60), conseguiu um projetor 
de filmes de 16 milímetros, que foi instalado no salão de 
atos do seminário, sobre uma plataforma de madeira. Até 
hoje em nossos ouvidos zumbe o ruído da máquina ro-
dando filmes que marcaram nosso imaginário: A vida de 
Cristo; Máscara de Ferro; Conde de Monte Cristo, os Três 
Mosqueteiros…. Como não distinguíamos ou não quería-
mos distinguir fantasia e realidade, as histórias que as-
sistíamos teatralizadas ou filmadas nos impactavam pro-
fundamente. Em Veranópolis, muitos de nós viram filmes 
pela primeira vez e foi lá também que aprendemos a amar 
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a grande arte do século XX, a participar dos “cineclubes”, 
a promover sessões de cinema com exibição de filmes 
que se tornaram referência artística: Charles Chaplin: O 
circo, Tempos Modernos, O menino, ou os filmes de Fellini, 
Antonioni e outras figuras do neorrealismo italiano.

Em síntese, como nos diz Francisco Turra:

Vila Flores, Veranópolis, Ipê, onde vivi momentos mais 
maduros, puberdade, onde pude olhar fora das paredes 
do seminário e onde havia um clima cultural que me en-
cantou: teatro, trovas, audição de música clássica, óperas 
bem explicadas, leituras e muitas leituras, tudo fez com 
que passasse o melhor período da minha vida de semina-
rista. (2015, p. 1).

Conosco cumpria-se integralmente o que Aristóteles 
dissera do teatro em seu livro a Poética: nos acontecia 
uma verdadeira catarse coletiva.

Os seminaristas, como intelectuais da 
Igreja, devem estudar Humanidades, 
Filosofia e Teologia Escolástica

Em 1961, terminado o ano de noviciado e pronunciados 
os votos temporários, iniciamos em Marau, no Conven-
to São Boaventura, nossa vida como efetivos membros 
da sociedade dos capuchinhos. Éramos frades, menores, 
capuchinhos, pois havíamos transposto o limiar da con-
dição de “seminaristas seráficos”, de “postulantes” à vida 
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religiosa; vencêramos as provas a que fôramos submeti-
dos durante os anos de estudos primários e ginasiais e de 
um ano de noviciado.

Foi em Marau que começamos a nos dar conta de um 
processo de mudança no modo de viver a vida religiosa 
e seminarística, do hierárquico distanciamento entre os 

“estudantes e os superiores”. O Regulamento dos Estu-
dantes impunha: 

Falando com os Prefeitos e Professores, lembrem-se (os 
seminaristas) que não estão tratando com iguais, por isso 
recebam as suas ordens, avisos, repreensões ou punições 
com sujeição e incontinente, sem falar ou murmurar…” 
(PROVÍNCIA, 1950 artigo 33, p. 15).

Ou:

Os noviços dependem em tudo, sempre e em todo o lugar 
de seu padre mestre. É a ele que devem pedir todas as 
licenças, para as coisas que lhe dizem respeito pessoal-
mente, como para as que são concernentes aos próprios 
empregos (…) (PROVÍNCIA, 1951, cap. I, ítem 3, p. 5).

Ou, ainda:

O padre Guardião, o padre Diretor e PP. Lentes e Profes-
sores são, por diversos títulos, os superiores dos Estudan-
tes. Estes, pois, têm a obrigação de acatá-los e de usar 
para com eles as delicadezas inspiradas na piedade, pela 
obediência e pela gratidão (PROVÍNCIA, 1954c, cap. 1, p. 5).
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Em Marau surpreendeu-nos o clima de abertura, de 
convivência fraterna, de vida comum, fundadas numa 
significativa igualdade entre os padres, os irmãos leigos e 
os estudantes. Geraldo Moreto testemunha em suas me-
mórias que: “Gozávamos de maior liberdade do que nos 
anos anteriores. Não havia uma vigilância severa sobre 
nossos comportamentos” (MORETO, 2013, p. 8). E Val-
demar Sguissardi: “Marau ficou em minha memória por 
diversos fatos importantes. Primeiro, a seriedade dos es-
tudos e sua pluralidade. Em seguida, os primeiros passos 
de ‘abertura’ dos frades em relação às questões sociais, 
via rádio, a Alvorada, obra dos freis Orlando e Livino” 
(SGUISSARDI, 2012, p. 15); e frei Antoninho Pasqualon diz 
que: “Iniciou o tempo da Primavera na Igreja, através do 
Concílio Vaticano II. Era apenas o desabrochar de uma 
nova visão de Igreja na busca de reformas internas e ex-
ternas da Igreja…” (2013, p. 6).

Estimulados por nosso diretor, Frei Orlando Dotti, ini-
ciamos um ciclo de estudos e debates sobre a vida de São 
Francisco e, pela primeira vez, tomamos conhecimento 
das biografias contemporâneas de nosso fundador, inclu-
sive, uma delas, escrita por Johannes Joergensen (1958), 
que nos surpreendeu por seu rigor investigativo e pela 
simpatia que mostrava por São Francisco. Isto tudo nos 
oferecia da Regra e do Testamento uma nova visão, li-
berta das restritivas visões operadas pelas Constituições, 
Ordenações e Regulamentos. Tínhamos uma vaga im-
pressão de que, para além de tudo aquilo que nos haviam 
ensinado como sendo a verdadeira vida franciscana e ca-
puchinha, havia algo mais profundo e mais significativo. 
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Foi um momento de nossa vida em que se começava a dar 
menos importância ao hábito, à barba, à tonsura. Frei Or-
lando, ao retornar dos Estados Unidos, após a realização 
de um curso de língua inglesa, num gesto pioneiro, de 
lá voltou vestindo um terno cinza com “clergyman”. Jo-
gávamos, trabalhávamos, fazíamos nossos passeios sem 
batina. Em compensação, o “hábito” ganhava uma nova 
significação simbólica, mais restrita, pois o hábito não 
mais guardava relação com o habitus.

Foi também em Marau, mais maduros, etária e intelec-
tualmente, que começamos a acompanhar as conjuntu-
ras nacional e internacional, as tendências econômicas, 
o desenvolvimento brasileiro, os embates políticos sus-
citados pela renúncia de Jânio Quadros. Começamos a 
entender o fenômeno mundial da emergência da cultu-
ra jovem, do movimento estudantil, dos protestos e de 
sua capacidade de propor à sociedade novos temas para 
debate. Os Beatles, de quem vimos espantados sua che-
gada triunfal aos Estados Unidos, os percebíamos como 
o nascimento de uma até então inimaginada liberação 
de gestos, de espontaneidade, de uma poesia altamente 
comunicativa, de uma música que exigia a participação 
direta dos que a ouviam.

Um marco importante desse período foi a aprovação 
pelo Congresso da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, em tramitação desde 1948 e cujo projeto 
fora duramente combatido pela Igreja. O regime militar 
rapidamente a inutilizou e impôs com grande violência e 
repressão seu projeto de educação para o país mediante 
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a reforma do ensino universitário em 1968 e a do ensino 
de Primeiro e Segundo Graus em 1972.

A guerra fria, que tivera seu ápice mundial nos anos 50 
e começava a declinar na década de 60, tomou um vigo-
roso impulso na América Latina provocado pela Revolu-
ção Cubana e pela crescente confrontação entre projetos 
de desenvolvimento conservadores e populares, estes úl-
timos inspirados nas políticas keynesianas de bem-estar 
social e de definição de um novo modelo de participação 
social e política, a necessidade de um leque de “reformas 
de base” (urbana, monetária, fiscal, política, educacional 
e agrária..), que visavam eliminar a miséria e a pobreza, 
o analfabetismo, o poder dos “coronéis” da política, que 
os conservadores tachavam de ameaças comunistas. Na 
América Latina, essa polarização deu origem a um rosá-
rio de golpes de Estado e de atrozes ditaduras militares 
que só terminaram na década de 80.

Na década de 60 completou-se também o ciclo de in-
dependência das colônias da Ásia, Oceania e África, ini-
ciado imediatamente após o término da Segunda Guerra 
Mundial. O mapa-mundi político contava agora com vá-
rias dezenas de novos países, profundamente marcados 
por longos anos de subordinação, saque e exploração co-
loniais. É desse conjunto de novos países e dos da Améri-
ca Latina que nasceu o Terceiro Mundo, sinônimo de po-
breza e subdesenvolvimento, objeto de disputas entre as 
duas potências dominantes, os Estados Unidos e a União 
Soviética.
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A morte do papa Pio XII encerrou o longo ciclo de res-
tauração conservadora da Igreja Católica, iniciado pelo 
papa Pio IX. A eleição de João XXIII produziu uma revi-
ravolta de 180 graus no modo de conceber a missão da 
Igreja no mundo de hoje, processo que vinha amadure-
cendo no interior de um vasto movimento denominado 
aggiornamento. Concretamente, embora postas as coisas 
desta forma seja uma grande simplificação, o movimento 
de mudanças operou-se em três distintos níveis:

– no modo de o papa ser papa. Diferentemente do 
modo impessoal, aristocrático, imperial e distante de Pio 
XII, João XXIII (1958-1963) mostrou-se um papa simples, 
afável, que andava a pé pelas ruas de Roma, vestido como 
um simples bispo ou clérigo;

– na publicação das Encíclicas Sociais – Mater et Ma-
gistra (1961) e Pacem in Terris (1963) pelo papa João XXIII 
e Populorum Progressio (1967) pelo papa Paulo VI (1963-
1978) –, que definiram uma nova doutrina social da Igreja;

– finalmente, na realização do Concílio Vaticano II, con-
vocado pelo papa João XXIII no dia 25 de dezembro de 
1961, inaugurado no dia 11 de outubro de 1962 e encerrado 
em 8 de dezembro de 1965, sob o papado de Paulo VI.

A simples constatação das datas acima mencionadas 
mostra como, no período em que estivemos em Marau 
(l961/1962) e, depois, em Ijuí, cursando Filosofia (1963-
65) e, em Potro Alegre, no curso de Teologia (1966/69), 
esse tempo foi marcado por eventos extraordinários no 
mundo e dentro da Igreja. E isso não nos passou desper-
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cebido. Começamos a tomar conhecimento da dimensão 
que ganhou o movimento do aggiornamento e, simul-
taneamente, os enfrentamentos que se travavam entre 
os aggiornantes e os conservadores, que se opunham a 
qualquer mudança nas heranças medieval-escolásticas, 
do Concílio de Trento e das doutrinas do papa Pio IX 
(1846-1878), sacramentadas pelo Concílio Vaticano I por 
ele convocado e realizado entre 8 de dezembro de 1868 e 
18 de dezembro de 1870, em um contexto europeu extre-
mamente complexo em virtude das guerras franco-prus-
sianas, do avanço do movimento socialista e das guerras 
de unificação da Itália, à época sob a liderança da monar-
quia sardo-piemontesa, de Giuseppe Garibaldi e de Maz-
zini. Aprendemos rapidamente a identificar, inclusive na 
prática cotidiana, essas duas tendências dominantes no 
contexto da Igreja. Recusamo-nos a entrar na polariza-
ção política que, há muito tempo, movia os estudantes de 
Filosofia e Teologia, por um lado, entre os partidários de 
Plínio Salgado, Jackson de Figueiredo, Gustavo Corção e 
Alceu de Amoroso Lima, todos articulados em torno da 
revista A Ordem e alinhados às doutrinas de Pio IX e do 
Concílio Vaticano I e, por outro, entre os partidários de 
Tomás de Aquino e São Boaventura ou Joannes Duns Sco-
tus. Não sabemos quem inventou o adjetivo, mas deno-
minávamos a todos os seguidores das tendências conser-
vadoras de “cavernários”. Intuíamos que, ao ingressar no 
Ensino Superior, na Faculdade de Filosofia (e Pedagogia) 
de Ijuí, criada em 1957, justamente para dar aos estudan-
tes de Filosofia da Província uma qualificação filosófica 
mais profunda e diversa, mais aggiornata do que a que 
vigorava no Programa de Estudos da Província, aristoté-
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lico-tomista, iríamos estudar os filósofos e pensadores 
modernos e contemporâneos.

Sabíamos, entretanto, que não era essa a orientação 
vigente no Programa de Estudos, pois este afirmava que

O fim do Curso de Filosofia é a formação cientificamente 
completa dos nossos Estudantes. O Centro do ensino seja 
o estudo da Filosofia aristotélico-escolástica. As demais 
matérias devem ser simples auxiliares da Filosofia. E, sen-
do a Filosofia a preparação imediata ao estudo da sagrada 
Teologia, dar-se-á particular importância àquelas ques-
tões que mais intimamente se ligam à Teologia (PROVÍN-
CIA, 1954b, p. 49) [pois] (…) a Filosofia é a base científica 
para a defesa de nossa Santa Religião contra os ataques 
dos ímpios PROVÍNCIA, 1954b, p. 51).

A Filosofia compreendia, no ordenamento medieval da 
“ciência”, um conjunto de disciplinas ou “tratados”, assim 
distribuídos: Ontologia (ou Filosofia geral), Psicologia fi-
losófica (ou Antropologia filosófica), Cosmologia e Teodi-
ceia, ou, explicitando: a questão do ser e dos entes; Deus, 
o homem e o mundo (ou a natureza, ou o cosmo). Nes-
sa quádrupla dimensão estão contidos todos os saberes, 
porque nela está compreendida a totalidade do real. À 
Filosofia agregava-se, também na categoria de disciplina 
principal, a História da Filosofia. Na categoria de discipli-
nas auxiliares, estão arroladas as disciplinas de Criterio-
logia (Teoria do Conhecimento) e Ética. A Religião, que 
tem um peso importante no curso, tem como texto de 
referência
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(…) o catecismo do Santo Concílio de Trento; poderão, to-
davia, os alunos ter outros livros, que apresentam as ver-
dades religiosas de maneira mais resumida. Cuide-se, po-
rém, que estes livros apresentem um cunho apologético 
(PROVÍNCIA, 1954b, p. 50).

Ao referir-se à metodologia adotada no estudo da Fi-
losofia, o Programa de Estudos deixa mais uma vez cla-
ra sua orientação escolástica e de onde procedem suas 
orientações:

Conforme prescrição do Direito Canônico e das nossas 
Constituições, o método, no ensino da Filosofia, deve ser 
o ESCOLÁSTICO (assim grafado no original), amoldado 
nos Grandes Mestres da época áurea da Escolástica, em 
particular São Boaventura e Santo Tomás (PROVÍNCIA, 
1954ba, p. 50-51).

Isso não era exclusivo do sistema de formação filosófi-
ca e teológica da Província dos Capuchinhos – a Teologia, 
como veremos mais adiante, segue a mesma orientação 

–, mas era imposto, por determinação do Direito Canôni-
co a todos os cursos de Filosofia e Teologia [cf. Esquema 
de Estudos para os seminários Metropolitanos e para os 
Seminários Centrais (PROVÍNCIA, 1954b, pp. 67-73)]. E 
por quê? Não é suficiente afirmar que os seguidores das 
doutrinas aristotélico-escolásticas eram conservadores 
e “cavernários”. Seguramente deve haver razões para re-
cusar toda e qualquer forma de “modernidade”, e mesmo 
solenemente abjurá-la.
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Os seminaristas na 
Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ijuí

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí 
foi instituída em 1957, por iniciativa da Ordem dos 
Freis Capuchinhos, com a instalação dos cursos 

de Filosofia e Pedagogia cujo objetivo, segundo o profes-
sor Argemiro J. Brum era de “(…) ser um centro irradia-
dor de cultura, além do compromisso com a formação 
de quadros qualificados para o exercício do magistério 
no então ensino secundário (ginásio e colégio)…” (BRUM, 
1994, p. 18) e proporcionar aos futuros sacerdotes uma 
sólida formação filosófica.

Este, entretanto, não era o objetivo central somente 
dos frades capuchinhos, nem apenas da comunidade de 
Ijuí. Obedecia a um amplo movimento da Igreja Católica 
no Brasil de disputar o novo espaço estratégico da for-
mação universitária de professores para o ensino bási-
co, em acelerado processo de expansão no Brasil desde a 
década de 30. A Igreja Católica sentia-se ameaçada pelas 
propostas e lutas de universalização do ensino, público 
e gratuito, cujo documento de referência era o Manifes-
to dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, considerado 
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pela Igreja Católica uma proposta comunista, com o ob-
jetivo de suprimir o direito e a liberdade da família de 
escolher a educação que desejasse para seus filhos.

Na verdade, a Igreja movia um duro combate contra as 
ameaças ao monopólio da educação do ensino secundá-
rio que mantinha desde o período colonial sob a proteção 
do Instituto do Padroado, vigente desde o século XVI e 
renovado em 1824 na Constituição do Império e abolido 
em 1889 com o advento do regime republicano, simul-
taneamente com a separação entre a Igreja e o Estado 
(Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de mar-
ço de 1824, artigo 5o e artigo 102-XIV).

O golpe de Estado de 1937 interrompeu bruscamente 
o debate nacional sobre o projeto de educação pública e 
gratuita, derrubou a Constituição de 1934 que abria es-
paço para sua institucionalização, redefiniu o papel do 
Estado na educação como meramente supletivo (o Esta-
do só agiria lá onde a iniciativa privada não quisesse ou 
não pudesse intervir) e reordenou o sistema educacional 
mediante um conjunto de decretos que modificaram se-
torialmente a educação e a adaptaram ao sistema autori-
tário com a denominação de Reforma Capanema. A Igreja 
apoiou com entusiasmo a nova política educacional, pois 
encerrava um ciclo de debates e disputas duras que se 
vira obrigada a travar com os modernistas da Educação 
Nova e com os movimentos populares, em particular com 
o movimento operário de inspiração anarquista, para 
quem a luta fundamental era por “pão e livros”, isto é, por 
salário e educação (ROMANELLI, 1973; CUNHA, 1977).
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A conjuntura muda radicalmente com o término da Di-
tadura Vargas e a elaboração de uma nova Constituição 
em 1946. Esta determinava que o governo elaborasse um 
projeto global de educação para o Brasil: uma Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN). A equi-
pe que elaborou o projeto foi coordenada pelo professor 
Lourenço Filho, um dos mentores, juntamente com Aní-
sio Teixeira e Fernando Azevedo, do Manifesto dos Pio-
neiros da Educação Nova, de 1932.

O projeto foi entregue ao ministro da Educação, Cle-
mente Mariani, em 1948, que o encaminhou à aprovação 
do Congresso Nacional sob pressão e crítica da Igreja Ca-
tólica e das demais instituições que mantinham escolas 
privadas de ensino secundário. Esteve misteriosamente 
desaparecido até 1952 na gaveta do deputado Gustavo Ca-
panema. Quando finalmente entrou em debate, foi objeto 
de uma bem orquestrada oposição católica no Congres-
so e na sociedade que acusavam o projeto de comunista, 
ateu e anticristão e, sobretudo, por ameaçar a família e o 
seu direito de educar seus filhos. A avaliação da gravidade 
de tal acusação só pode ser aquilatada quando se leva em 
conta que a década de 1950 representa o período do auge 
da guerra fria, do macarthismo, da caça aos comunistas, 
da demonização da União Soviética. O projeto da LDBN 
passou a ser visto pela fração católica da sociedade como 
um perigo comunista iminente que, em se apropriando 
da educação das crianças e dos jovens, representava uma 
ameaça ao futuro da democracia e dos valores cristãos 
da sociedade brasileira (ROMANELLI, 1977).
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Nas eleições gerais de 1955 a Igreja, por intermédio da 
Liga Eleitoral Católica, deflagrou uma campanha nacio-
nal pela eleição de deputados e senadores que fossem 
comprometidos com a rejeição do projeto em tramitação 
e pela elaboração de um projeto alternativo que contem-
plasse os interesses da Igreja e das demais instituições 
privadas de ensino. Frei Benjamim, Reitor do Seminário 
de Veranópolis, nos dizia, com voz grossa e ameaçadora, 
que se o projeto de educação em tramitação na Câmara 
dos Deputados fosse aprovado, os seminários seriam fe-
chados e os seminaristas voltariam para casa. Rezávamos 
dúzias de novenas a Nossa Senhora para que o projeto 
não fosse aprovado.

As pressões contra o projeto cresceram fortemente em 
1956, resultando na apresentação de um “projeto subs-
titutivo” pelo deputado Carlos Lacerda, que subvertia 
completamente o original: o Estado reassumiria sua con-
dição de instância supletiva. Os recursos públicos deve-
riam ser destinados às instituições para garantir o direi-
to das famílias de escolher onde e quem deveria educar 
seus filhos. Depois de 14 anos de tramitação foi, final-
mente aprovado. Nasceu envelhecido, arcaico, incapaz 
de responder às necessidades de um país que se estava 
modernizando em ritmo acelerado (ROMANELLI, 1977).

É nesse contexto que foi criada, em 1957, a Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí. Não nasceu sozinha. 
Estava inserida num vasto movimento de disputa com o 
Estado pelo controle da educação das camadas médias, 
da elite e das camadas populares, que emergiam como 
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ativos sujeitos políticos. Foram criadas Faculdades de Fi-
losofia, Ciências e Letras, além da de Ijuí, a de Passo Fun-
do, Santa Maria, Caxias do Sul e, antes destas, a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Universi-
dade Católica de Pelotas e a UNISINOS. Em quase todos 
os demais Estados do Brasil também surgiu um elevado 
número de cursos de Filosofia, Ciências e Letras por ini-
ciativa de congregações e ordens religiosas dedicadas à 
educação.

Em 1953 um grupo de professores, sob a orientação e 
presidência do frei Matias de S. Francisco de Paula (Ma-
rio Osorio Marques), criou em Ijuí o

Centro de Estudos Pedagógicos Antônio Balbino – minis-
tro da Educação do segundo Governo Vargas –, um es-
paço para encontros, trocas de experiências, palestras, 
cursos rápidos em que buscavam superar as deficiências 
e capacitar-se para um melhor desempenho profissional. 
Essas necessidades e aspirações comuns levaram os inte-
ressados a articular-se na Associação Ijuiense Pró-Ensi-
no Superior, de cujo trabalho, sob a liderança cultural da 
Sociedade Literária São Boaventura, entidade civil da Or-
dem dos Frades Menores Capuchinhos do Rio Grande do 
Sul, resultou (em 1957) a criação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ijuí (…) (BRUM, 1994, p. 17-18).

Foram autorizados a funcionar os cursos de Filosofia e 
Pedagogia, aos quais se seguiram os de Letras, Ciências, 
Estudos Sociais, História, Geografia, Matemática, Física, 
Química, Biologia e Administração. Em 1985, o conjunto 
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das faculdades recebeu o estatuto de Universidade. Nas-
cia então a UnijUí, Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul.

Por aproximadamente 50 anos a Igreja Católica do 
Brasil, numa reação orquestrada, ocupou um lugar es-
tratégico na educação superior, inicialmente criando fa-
culdades destinadas à formação de professores, depois 
avançando para a fundação de universidades, abrindo 
cursos voltados também à formação de profissionais em 
todos os ramos do saber.

A universidade, tal como foi concebida pelos dirigentes 
da Igreja do Rio Grande do Sul, não deveria restringir-

-se, como fizera com o ensino secundário, à formação 
técnica e intelectual da elite em suas escolas ginasiais e 
colegiais; deveria preocupar-se também com as classes 
trabalhadoras que emergiam dos processos de industria-
lização e urbanização, assim como encontrar alternativas 
para a profunda crise pela qual passava a agricultura dos 
camponeses descendentes de imigrantes europeus, uma 
das mais importantes bases sociais da Igreja, assim como 
protegê-los das investidas dos comunistas e brizolistas 
que propunham para a crise dos colonos uma reforma 
agrária radical. Não eram mais suficientes os métodos de 
controle das camadas populares que a Igreja estava habi-
tuada a exercer por meio de sua autoridade institucional 
e do prestígio do padre. Era preciso manejar novos meios 
e novos instrumentos culturais para agir com populações 
rurais e urbanas que passavam a viver numa sociedade 
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cujos fundamentos já não eram mais os de uma socieda-
de tradicional, agrária e teocêntrica.

A propósito destaca o professor Argemiro Brum:

A irradiação da cultura, através da extensão universitária, 
era entendida no início, como o esforço/trabalho de le-
var o saber da Faculdade ao povo ignorante, embutida aí 
também a preocupação missionária de salvar as pessoas 
diante do impacto crescente da invasão modernizadora 
da técnica (1994, p. 18).

Tratava-se de criar condições para que os objetos ou 
vítimas da crise por que passava a Igreja se convertessem 
em seus sujeitos, que fossem capazes de enfrentar e dis-
putar com os inimigos, sob a orientação dos princípios 
definidos pela Igreja sob o papado de Pio IX e dos demais 
papas que o sucederam, em particular o papa Leão XIII, a 
solução dos problemas que punham em perigo sua exis-
tência. A Igreja esperava que os leigos assumissem a dura 
tarefa de “restaurar” o poder que lhe teria sido usurpado 
ao longo dos últimos 500 anos, inicialmente pela Refor-
ma Protestante e, depois, pelo largo movimento revolu-
cionário da modernidade, que englobava a Filosofia e a 
Ciência moderna, as teorias e a prática política, a militân-
cia iluminista e o racionalismo que lhe é inerente, o capi-
talismo e sua ideologia liberal, o socialismo e o marxismo. 
E, finalmente, pela traumática perda dos Territórios Pon-
tifícios em 1870, quando se completou a Unificação da 
Itália. É a esse bloco amplo e heterogêneo de fenômenos 
que a Igreja denominou “modernismo”, ou mundo mo-
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derno, que era preciso combater e, se possível, eliminar, 
para que a Igreja voltasse a “restaurar” seu antigo poder 
de “mãe, mestra” e árbitra da sociedade.

O movimento restauracionista prosseguiu sob o papa-
do de Leão XIII, de Pio X e dos demais papas até o ponti-
ficado de Pio XII, tendo como objetivo devolver à Igreja a 
posição central que ocupara no mundo antigo e medieval 
até ser suplantada pela emergência das sociedades libe-
rais capitalistas contemporâneas. A Igreja irá mover uma 
guerra sem tréguas contra os seus “inimigos”, contra a 
Filosofia e a Ciência moderna.

A ruptura com a modernidade implicou uma conse-
quente modificação nas relações da Igreja com o Estado 
e com a sociedade. O Clero, assim como os leigos, fo-
ram conclamados e responsabilizados a lutar pela Igreja 
a partir do lugar em que estivessem inseridos na socieda-
de, dando lugar a práticas proselitistas e intransigentes; 
a formar os católicos mediante a ampliação da rede de 
escolas de Ensino Fundamental e Médio e, a partir de dé-
cada de 30, de Ensino Superior. Desvinculada do Estado, 
ela se propõe, com suas próprias forças, a ocupar o lugar 
do Estado na educação das elites, dar assistência à saú-
de da população mediante criação de hospitais ou Santas 
Casas de Misericórdia ou de Caridade, hospícios, lepro-
sários, sanatórios; cuidar e dar assistência a segmentos 
desamparados da sociedade, como idosos, crianças órfãs 
ou abandonadas; estimular a organização de sindicatos 
ou de círculos operários e patronais, assim como a orga-
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nização de jovens trabalhadores rurais, operários e estu-
dantes.

Por tudo isso, quando os capuchinhos, com apoio de 
frações da sociedade de Ijuí e da região, criaram a Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e Letras estavam apenas 
atando mais um nó na teia de Instituições de Ensino Su-
perior que emergiam por iniciativa da Igreja em todo o 
território nacional. A quase totalidade delas começou 
suas atividades acadêmicas formando a dupla categoria 
daqueles professores considerados fundamentais para 
garantir, mesmo que o ensino viesse a se tornar públi-
co, gratuito e estatal, seu lugar na formação de católicos 
alinhados com os ensinamentos da Igreja: os professores 
de Pedagogia, atuando na formação de crianças e ado-
lescentes, e os professores de Filosofia postando-se na 
posição de formadores de uma mentalidade social e po-
lítica lecionando Filosofia, História, Geografia, Sociologia, 
Psicologia, Religião, Educação Moral e Cívica. Esses serão 
os ideólogos da Igreja no sistema, uma fração estratégica 
da elite intelectual da sociedade.

No dia 3 de fevereiro de 1957 a Congregação dos pro-
fessores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (de-
nominada a partir de agora, FAFI) deu posse ao primeiro 
diretor e ao vice-diretor, respectivamente freis Adelar 
Vicenzi e Hugo Veronese. Presidia a reunião o provincial 
da Ordem dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul, 
frei Basílio (Marcos Meotti) na qualidade de presidente 
da Sociedade Literária São Boaventura, responsável jurí-
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dica pela manutenção da nova instituição, cujos objetivos 
e finalidades foram assim expressos:

Dando graças ao Criador e à Virgem Maria por ter chega-
do a bom termo o empreendimento da fundação da Fa-
culdade, o presidente da sociedade Literária são Boaven-
tura Frei Marcos Meotti, colocou a novel instituição sob a 
proteção de Maria Imaculada, de São Francisco de Assis e 
do Seráfico Doutor (da Igreja) São Boaventura, sob cujos 
auspícios espera que cresça, prospere e culmine suas fi-
nalidades ministrando o Curso de Filosofia, Ciências e Le-
tras (e de Pedagogia) segundo os princípios cristãos do 
povo brasileiro formando quadros de elementos hábeis ao 
exercício do magistério, promovendo e estimulando pes-
quisas científicas nos diferentes setores do saber humano 
e contribuindo para o progresso da sociedade, especial-
mente no cunho moral, cultural e social. (LIVRO ATAS n. 1 

– Professores, Ata 1, 3/2/1957).

As formalidades da instalação da FAFI prosseguiram no 
dia 25 de fevereiro, quando a Congregação dos professo-
res nomeou e empossou o Conselho Técnico-Adminis-
trativo, responsável direto pela condução das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e pelas deliberações e 
decisões relacionadas à administração acadêmica, assim 
composto: frei Mario Osorio Marques, frei Lucindo José 
Biazus, frei Nicolau Lucian e frei Ismael, mais a professo-
ra Nilda Beatriz L. de Castro e o professor Ernesto Galvan. 
Sua primeira atividade foi definir o calendário acadêmico 
inicial do ano letivo: edital do vestibular, inscrições, ves-
tibular, matrículas e aula inaugural, esta marcada para o 
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dia 16 de março de 1957 (LIVRO ATAS n. 1 – Professores, 
Ata 2, 25/2/1957 e Ata 1, de 28/2/1957).

O pioneirismo representado pela implantação do Ensi-
no Superior na região motivou grande euforia dos semi-
naristas e frades estudantes de Filosofia, da população de 
Ijuí e de uma parcela da classe média, que via na Facul-
dade uma oportunidade de ascensão social, que de outro 
modo lhe teria sido impossível (LIVRO ATAS n. 1– Profes-
sores, Ata 4, de 16/3/1957).

Na sequência do processo de institucionalização da 
FAFI, o Conselho Técnico Administrativo aprovou os no-
mes dos membros da primeira diretoria do Centro-Aca-
dêmico, fundado pelos estudantes em 2 de maio de 1957, 
sendo seu patrono o conservador jornalista e militan-
te católico Jackson de Figueiredo que, juntamente com 
Alceu Amoroso Lima, Gustavo Corção e Plínio Salgado, 
compunham uma importante fração da elite intelectual 
laica do movimento restauracionista da Igreja Católica 
do Brasil sob a orientação do Cardeal Arcebispo Dom Se-
bastião Leme, de seu sucessor Dom Jaime de Barros Câ-
mara e do padre Leonel Franca.

O Centro Acadêmico inseriu-se na política de expan-
são cultural a que se propôs a FAFI, participando dos 
cursos de extensão, programas radiofônicos, cursos de 
cinema e Cineclube Roquete Pinto.

A FAFI, ao não se restringir à formação filosófica dos 
seminaristas e frades capuchinhos, abriu um vasto cam-
po de ação que passa a ostentar uma nova legitimidade 
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porque nascida de uma instituição universitária de En-
sino Superior. Não se tratava mais da ação de um padre 
ou de um leigo que a partir da Igreja intervinha na socie-
dade. Agora, era um intelectual da universidade, dotado, 
portanto, de acrescida legitimidade que irá promover e 
defender a cultura e propor debates sobre problemas da 
comunidade. A FAFI passou a representar para a Igreja 
uma ampliação inédita de sua ação educativa e proselitis-
ta, assim como para as camadas populares, classe média 
e “elites” um modo de estar na universidade.

A FAFI irá assumir essa nova dimensão com uma ener-
gia surpreendente. Selecionará temas de grande sensibi-
lidade, emergidos das transformações pelas quais passa-
va a sociedade brasileira no pós-guerra, utilizando todos 
os meios ao seu dispor, abrangendo um espectro bastan-
te amplo de inserções: palestras radiofônicas sobre te-
mas de interesse público; promoção e apoio às atividades 
promovidas por entidades e instituições de ensino; in-
centivo às entidades estudantis do ensino básico; incen-
tivo e apoio ao Instituto de Psicologia da Escola Normal 
do Colégio Sagrado Coração de Ijuí; fundação do Instituo 
de Línguas de Ijuí; cofundação do Instituto de Belas Artes 
de Ijuí e, depois de 1960, um trabalho intenso de mobili-
zação e apoio aos movimentos de agricultores e aos mo-
vimentos de moradores de bairro.

As atividades de extensão da FAFI converteram-se ra-
pidamente em fenômeno de massa. Nossa hipótese é que 
os freis capuchinhos conseguiram dar à atividade acadê-
mica de “irradiação da cultura” – como ressalta o profes-
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sor Argemiro –, um caráter de pregação missionária, que 
se caracterizava pela capacidade de mobilizar multidões 
(CHATELIER, 1995). Este é um fato absolutamente novo e 
nisso está a originalidade da FAFI e da história da UnijUí. 
A universidade sempre fora no Brasil, e assim se manteve 
por muito tempo, um lugar de elite, inacessível, portanto, 
à maioria da população. A FAFI abriu as portas para agri-
cultores em crise, empobrecidos, para os moradores dos 
bairros, operários e funcionários públicos. Eram atraí-
dos pela promessa de que seus problemas poderiam ser 
tratados por eles mesmos e que eles próprios poderiam 
encaminhá-los. A FAFI mudava e inovava, rapidamente, 
para fora. Dentro, como espaço estritamente acadêmi-
co, manter-se-á conservadora, como veremos a seguir, e 
mudará muito lentamente.

Os três primeiros anos dos cursos de Filosofia e Pe-
dagogia da FAFI (1957/1959) obedeciam a um modelo 
que em nada os diferenciava do Programa dos Estudos 
da Província do Sagrado Coração de Jesus de Caxias do 
Sul (PROVÍNCIA, 1954a) e dos seus congêneres criados 
pelas demais instituições religiosas. Enquadravam-se na 
Filosofia restauracionista, escolástico/tomista, voltada a 
formar um clero militante, e leigos capazes de cumprir 
na sociedade as disposições da doutrina da Igreja.

O curso de Filosofia – por se destinar à formação do 
Clero e dos leigos que irão atuar, respectivamente, nos 
seminários, nas paróquias e nas escolas e que lhes per-
mitirão ocupar os mais importantes espaços de formação 
de uma mentalidade conservadora – será mais resistente 
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a qualquer tentativa de mudança em sua estrutura curri-
cular e no conteúdo das disciplinas ministradas. Vejamos, 
a seguir, em que consistia o saber filosófico e pedagógico 
proposto pela FAFI.

O núcleo comum de ambos os cursos compunha-se de 
disciplinas cujo objetivo era firmar o marco doutrinário 
da instituição e do curso: Introdução à Filosofia, História 
da Filosofia, Psicologia, Sociologia, Teologia Dogmática e 
Teologia Moral.

A Introdução à Filosofia ocupava um lugar de desta-
que entre as demais disciplinas do núcleo, pois pontuava 
questões fundamentais da Filosofia de Aristóteles siste-
matizadas ou cristianizadas por Santo Tomás de Aquino. 
As questões selecionadas abordavam os seguintes temas: 
a natureza do conhecimento e seus objetos, o Ser (supre-
mo, Deus); os entes ou os seres criados, hierarquizados 
segundo seu grau de perfeição, isto é, de acordo com a 
semelhança ou proximidade a Deus; as categorias do real, 
que são também as mesmas do conhecimento: essência e 
existência; ato e potência; matéria e forma, causa e efei-
to; substância e acidente. Essas categorias são funda-
mentais porque permitem identificar a divindade no topo 
supremo da hierarquia dos seres como: ser supremo, ato 
puro, causa sem efeito, essência pura, forma pura, subs-
tância sem acidente. A seguir são tratados os entes da 
natureza ou o mundo criado: espaço/tempo e, neles, os 
corpos, a vida e a criação (versus evolução), a liberdade, o 
livre-arbítrio e uma hierarquia de valores. Não estão in-
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cluídos na Introdução os temas e as questões da Filosofia 
e da Ciência moderna.

A Introdução à Filosofia assim concebida funcionou 
como uma espécie de introdução à Teologia Dogmática 
e à Teologia moral. A Teologia Dogmática trata dos prin-
cípios e fundamentos teológicos do credo católico, bem 
como dos fundamentos da prática cristã expressos na 
moral. A ordem das questões teológicas aparece do se-
guinte modo: Deus, criador e trinitário; Jesus e o mistério 
da salvação; a revelação bíblica e a tradição da Igreja; a 
Igreja, o Clero, a infalibilidade do papa e os sacramentos.

A moral tratava teologicamente das questões éticas de 
natureza individual, social e do fim último do homem, seu 
destino final: morte, juízo, inferno e paraíso. Essa visão 
dogmática acabou entrando em conflito com alunos de 
outras confissões religiosas, assim como com as redefi-
nições teológicas oriundas do Concílio Vaticano II. Essas 
disciplinas teológicas foram substituídas, em 1963, pela 
de Cultura Religiosa Superior e seu objetivo não mais era 
ensinar os dogmas da Igreja, mas debater a cultura reli-
giosa em suas múltiplas manifestações e promover o diá-
logo ecumênico sob a condução do professor frei Romeu 
(Alino Lorenzon). Na década de 70, a própria disciplina de 
Cultura Religiosa Superior foi retirada dos currículos da 
Universidade.

A Psicologia, que nos currículos de formação do Cle-
ro denominava-se Psicologia Experimental, ocupava um 
lugar importante na estrutura curricular. No curso de 
Pedagogia era ministrada consecutivamente ao longo de 
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três anos, com foco na Psicologia da Educação. No curso 
de Filosofia a disciplina de Psicologia se aproximava mais 
da Psicologia Filosófica, de procedência escolástica, do 
que dos avanços obtidos na investigação científica. Em 
ambos os casos, os alunos tinham acesso aos manuais 
que sistematizavam, segundo uma concepção cristã, os 
temas da Psicologia e da Educação ou livros e textos de 
intelectuais católicos como os do padre Agostinho Ge-
melli (1876-1959), frade franciscano, médico e psicólogo, 
fundador da Universidade Católica Sagrada Coração de 
Jesus, sediada em Milão. (GEMELLI, 1962).

A Sociologia não propunha o debate das teorias socio-
lógicas do século XX a partir de seus textos fundamen-
tais. Concentrava o debate num elenco de questões que 
passavam em revista, numa perspectiva religiosa, temas 
tais como a família, o urbano e o rural, a economia e a 
propriedade privada, o Estado, a Nação e a democracia, 
cultura, folclore, arte e religião.

Finalmente, a História da Filosofia resumia-se à sele-
ção de filósofos e suas ideias da Grécia Antiga e da Idade 
Média. Na Filosofia Moderna acentuava-se sobretudo o 
conflito entre suas concepções e as da Filosofia escolás-
tica. Negava-se a priori qualquer contribuição do pen-
samento moderno ao avanço da sociedade e da humani-
zação. O Syllabus se constituía no ponto a partir do qual 
não havia avanço possível.3

3 Cf. Relatórios Anuais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ijuí, dos anos de 1957, 1958 e 1959.
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Há, entretanto, excluído esse núcleo comum, uma no-
tável diferença entre o currículo do curso de Pedagogia 
e o de Filosofia. O de Filosofia, cujo núcleo duro eram 
as disciplinas de História da Filosofia, Ética e Metafísi-
ca (outrora denominada simplesmente de Filosofia), esta 
desdobrada em três disciplinas – Ontologia, Teodiceia e 
Cosmologia –, não abria espaço algum para a metafísica 
moderna. Os temas da Filosofia moderna, cujos autores 
e obras estavam quase todos na lista dos livros proibi-
dos, só apareciam nos conteúdos para serem negados 
ou, como se afirmava, “criticados”. O curso de Filosofia 
constituía-se, assim, numa muralha intransponível para 
a modernidade.4 Em síntese, a FAFI, em seus anos iniciais, 
foi uma estrutura educacional católica e conservadora. 
Bloqueou em sua prática o acesso à contribuição moder-
na da filosofia e das ciências. Entendia que o bom cristão 
e o bom intelectual católico eram os que se pautavam pe-
los princípios dogmáticos que sustentavam a Igreja. Era 
uma renúncia sistemática à contribuição humanística e 
humanizadora da modernidade.

Curiosamente, porém, a abertura que os freis profes-
sores deram à comunidade local e regional, a capacida-
de de se sensibilizar diante dos problemas que a afligiam, 
minaram seu conservadorismo. No dia 25 de dezembro 
de 1959, por força da Portaria no de 17, de dezembro de 
1959, emitida pela Sociedade Literária São Boaventura, 
frei Matias (Mário Osório Marques) assume a direção da 

4 Cf. Relatórios Anuais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ijuí, dos anos de 1957, 1958, 1959 e 1960
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FAFI em substituição a frei Adelar Vicensi (LIVRO ATAS 
n. 1 – Professores, Ata 12 de 25/12/1959). A nomeação de 
Frei Matias para a direção da FAFI far-se-á sentir nas mu-
danças que acontecerão na organização da vida acadê-
mica e na inserção da Faculdade de forma nova e criativa 
na comunidade a partir de 1961. O ano de 1960 foi um 
período de transição, de construção e amadurecimento 
de novas propostas de redirecionamento da FAFI.

O professor Argemiro Brum, participante ativo do pro-
cesso, assim entendeu a reviravolta que se irá desenca-
dear de 1960 em diante:

Como resultado de sua própria aprendizagem, a Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí reestruturou-se 
internamente, atendendo à nova correlação interna da 
percepção do seu papel na comunidade e buscando ins-
trumentalizar-se para dar respostas que a ela se coloca-
vam diante da postura que devia assumir em decorrência 
da posição e do compromisso das forças hegemônicas in-
ternas que passavam a marcar sua presença e a orientar 
sua ação (BRUM, 1998, p. 42)

Acertadamente, o professor Argemiro entende que a 
ascensão ao comando da FAFI do professor frei Matias 
implicava uma nova correlação interna de forças que dava 
à nova direção a legitimidade de redefinir rumos e esta-
belecer novas prioridades. Entretanto, as mudanças não 
tinham apenas causas internas, eram, talvez, sobretudo 
externas: 1961 é o ano em que, finalmente, o Congresso 
Nacional aprova a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
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A nova lei, embora mutilada e envelhecida, guardou dis-
positivos que deram aos estudantes o direito de partici-
par dos órgãos colegiados de governo das universidades. 
Jânio Quadros provocou uma notável crise política ao re-
nunciar a seu mandato presidencial recém iniciado.

Tomou corpo um ativismo social da parte de todo o 
tipo de organização popular, em particular dos estudan-
tes universitários e secundaristas, que põem em discus-
são e dão voz a um amplo programa de reformas estrutu-
rais da sociedade, assim como uma intensa mobilização 
de trabalhadores rurais, que de Norte a Sul do país rei-
vindicavam uma reforma profunda da estrutura da pro-
priedade da terra.

A pressão popular por educação motivará campanhas 
de alfabetização fundadas na reflexão e elaboração da 
cultura dos próprios alfabetizandos, das quais emergirão 
contribuições como as de Paulo Freire, para quem a edu-
cação se define como prática da liberdade e como luta 
contra a opressão.

O teatro popular de classe, teorizado e posto em prá-
tica por Augusto Boal, como o teatro do oprimido, é um 
meio e modo de luta de classes e de engajamento revo-
lucionário. As múltiplas variantes de Cinema Novo nasci-
do da proposta original de Glauber Rocha, para quem o 
cinema só precisa de uma câmera na mão e de uma ideia 
na cabeça, põem no set de filmagem e na tela atores que 
nunca haviam pisado numa sala de cinema.
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A leitura que a Igreja e as frações conservadoras da 
sociedade brasileira faziam da conjuntura era de que o 
comunismo estava batendo às portas do Brasil. De 1960 
a 1964 aumentaram as tensões sociais movidas por um 
aguçamento dos confrontos políticos e de classe que de-
sembocaram no golpe militar de 1964 (DREYFUSS, 1981). 
Que rumos tomará a FAFI diante dessa conjuntura? Não 
mudará substantivamente a orientação do currículo do 
curso de Filosofia, que manterá intacta sua estrutura 
conservadora. O curso de Pedagogia começará a rece-
ber o influxo das ideias e práticas oriundas dos educado-
res populares como Paulo Freire, e grandes educadores 
como Piaget, Montessori e mesmo John Dewey e seus 
discípulos brasileiros da Escola Nova, favorecidos pela 
implementação do Curso de Didática (Licenciatura em 
Pedagogia e Filosofia) autorizado pelo MEC a funcionar 
em 1961.

Religiosa, ideológica e politicamente a FAFI assume 
e não mais se afastará das orientações da Igreja, agora 
redefinidas pelo Concílio Vaticano II, que relativizaram 
e mesmo aboliram as determinações e prescrições do 
Concílio Vaticano I. As referências passaram a ser, en-
tão, as encíclicas sociais dos papas João XXIII e Paulo VI 
( Mater et Magistra, Pacem in Terris e Populorum Progres-
sio) e as contribuições teóricas de um grupo de econo-
mistas, sociólogos e politicólogos católicos, reunidos em 
torno do padre dominicano francês Joseph Louis Lebret, 
publicadas na revista Economie et Humanisme.
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O quadro teórico e ideológico de referência, segundo 
Argemiro Brum (1998, p. 42-43), se reorienta

(…) de uma dimensão individual e individualizante (…) 
para uma dimensão marcada pela preocupação com o so-
cial e voltada para a grupalização e o associativismo vistos 
como espaços de realização coletiva e solidária, centrada 
na pessoa.

A centralidade da pessoa como sujeito de sua história 
individual e coletiva representa certamente a aceitação 
de uma das formas da subjetividade moderna que, ao es-
tilo dos contratualistas, por um pacto social, funda uma 
nova sociedade, cristã, bem entendido. Na sequência, diz 
o professor Argemiro:

Cada pessoa é um ser único; tem na comunidade um lugar 
e um papel que é seu, intransferível. É nos grupos e nas 
associações, no encontro e confronto com os outros (…) 
que se descobrem a si mesmos como sujeitos participan-
tes e ativos (…)

Podemos agora identificar, a partir dessa nova postu-
ra teológica, política e ideológica, de que modo e onde a 
FAFI organiza sua ação e intervenção acadêmica e social. 
Três são os núcleos operativos da FAFI, que lhe conferi-
rão daí em diante uma marca, uma identidade e referên-
cia: os quatro Centros de Estudo e Pesquisa (de Ciências 
Sociais, de Filosofia, de Psicologia e de Pedagogia); o Mo-
vimento Comunitário de Base e a articulação do Centro 
Acadêmico com a JUC, a UNE e UEE. Em 1962, os estu-
dantes criaram o Centro Popular de Cultura, seu espaço 
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de atuação cultural, política e social. Quando ingressa-
mos na FAFI, em 1963, rapidamente nos integramos num 
dos Centros de Estudo e Pesquisa e quase todos no Cen-
tro Popular de Cultura.
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Nós na Faculdade de 
Filosofia de Ijuí

C oncluído o Ensino Médio em 1962, partimos para 
Ijuí, em janeiro do ano seguinte. O ingresso na uni-
versidade nos enchia de orgulho e de expectativa. 

Preparamos o vestibular com grande empenho, inclusive 
ajudando os colegas que mais precisavam, pois não ad-
mitíamos, em nenhuma hipótese, que alguém de nossa 
turma pudesse ser reprovado. E, de fato, fomos todos 
aprovados, mesmo levando em conta que os vestibulares, 
na época, eram uma maratona que durava uma semana: 
prova de língua portuguesa, redação, uma língua estran-
geira, à escolha do vestibulando (francês, inglês, italia-
no, alemão, polonês…), conhecimentos gerais – História, 
Geografia e exame oral (de universa) – perante uma ban-
ca de três professores. A novidade, aquela que mais nos 
impactou, foi a grande abertura que a FAFI nos propor-
cionou pela ampliação da convivência com os estudantes 
leigos de Filosofia e Pedagogia, com a comunidade local e, 
em particular, com as pessoas envolvidas nos movimen-
tos estudantis, comunitários e sociais:

Tínhamos algumas matérias no convento e outras junta-
mente com os demais alunos na sede da Faculdade. Hou-
ve uma abertura maior, possibilitando a saída do conven-
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to para atividades relativas a movimentos comunitários. 
Esse contato com o povo, além de ser um treinamento 
para os futuros compromissos sacerdotais, abria-nos ho-
rizontes sobre possíveis atividades não sacerdotais (MO-
RETO, 2013, p. 9).

Para Antoninho Pasqualon, a Filosofia decididamente 
abriu novos caminhos. “Impulsionados pela nova visão 
do Concílio Vaticano II, saboreamos nova mentalida-
de, nova vida para as pessoas e para as famílias, para a 
Igreja e para a sociedade. …, uma tomada de consciência 
na participação total no nível social, cultural e religioso” 
(2013, p. 6). Segundo Sguissardi, “(…) a passagem por Ijuí 
marcou e deu sentido a minha jornada seminarística. Não 
fora Ijuí e eu talvez não tivesse hoje o apreço que tenho 
pela experiência do seminário” (2013, p. 18). Depoimentos 
semelhantes encontramos nos relatos de Sérgio Croccoli, 
Dinarte Belato e Older Parisotto.

É preciso, entretanto, esclarecer de que modo, sendo 
o curso de Filosofia ainda bastante marcado pelas con-
cepções e métodos da Filosofia Escolástica, produziu um 
resultado modernizador. A FAFI, desde 1960, como vimos 
acima, deu um salto qualitativo em sua estrutura acadê-
mica e organizativa. Manteve a Filosofia uma ilha conser-
vadora cercada por todos os lados por inúmeros aspec-
tos da vivência moderna. Propomos, para entendermos o 
paradoxo, mostrar como estas questões se manifestaram 
e como o curso de Filosofia que nós realizamos acabou 
sendo moderno.
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Nossos estudos filosóficos centravam-se nos temas 
tradicionais da “Filosofia” (Ontologia, Teodiceia, Psico-
logia filosófica e Cosmologia) e da História da Filosofia. 
Tínhamos acesso também aos livros de alguns filósofos 
contemporâneos formuladores de uma nova e inteligen-
te visão da Filosofia Escolástica: Jacques Maritain, Etien-
ne Gilson, Agostinho Gemelli, Antonin Sertilanges, Alceu 
Amoroso Lima e outros. E tínhamos igualmente à dispo-
sição textos de filósofos cristãos que, a partir das diver-
sas tendências da Filosofia moderna e contemporânea, 
produziram contribuições sobre os problemas filosóficos 
e existenciais do mundo moderno. Entre esses filósofos 
dávamos especial preferência a Michele Federico Sciacca, 
Emmanuel Mounier, Maurice Blondel, Emmanuel Levinas 
(este, judeu e rabino), Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Orte-
ga y Gasset, Soren Kierkegaard, Bardiaef e Thomas Mer-
ton e, talvez quem mais profundamente nos impactou 
tenha sido Teilhard de Chardin, pelos temas abordados 
em suas obras, em especial na intitulada O Fenômeno Hu-
mano, pois entendíamos que ele fora capaz de conciliar 
as teorias de Darwin e seus seguidores com uma visão 
totalizante e escatológica de profundo sentido cristão 
(cf. CROCCOLI, 2013, p. 6). Considerávamos Teilhard de 
Chardin o exemplo mais contundente de um possível e 
frutuoso diálogo entre a religião católica e a ciência mo-
derna.

Em nossa biblioteca, porém, não constavam os livros 
que no Index Librorum Prohibitorum eram classificados 
como ímpios. Não havia nenhuma obra de Marx, Engels e 
das demais teorias socialistas, dos existencialistas “ateus” 
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como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Heidegger, 
nem de Freud e Jung, nem de Darwin e seus seguidores, 
ou dos velhos inimigos da Igreja do movimento iluminis-
ta. Líamos com grande interesse os livros disponíveis dos 
teólogos cujas obras tornaram-se conhecidas por sua 
decisiva participação no Concílio Vaticano II, entre eles: 
Yves Congar, Karl Rahner, Hans Küng, Jean Danielou, Ma-
rie-Dominique Chenu, Henri de Lubac e também o jovem 
teólogo Joseph Ratzinger (MARUJO, 2013).

Pela primeira vez, tivemos contato com a Psicologia 
moderna, que ganhava entre os membros da Igreja uma 
importância crescente como instrumento de pastoral, o 
que significava o abandono daquelas concepções psico-
lógicas oriundas de uma corrente denominada “caracte-
rologia”, tão cara aos nossos professores, preocupados 
em descobrir em que “tipo de caráter” nós nos enquadra-
ríamos. Iniciamos a leitura e o estudo de algumas teorias 
contemporâneas. Dávamos ênfase àquelas que melhor se 
coadunassem com as concepções cristãs. A autoridade 
do médico, padre e pesquisador Agostinho Gemelli, para 
nós, teve uma importância central.

No âmbito da Sociologia, o professor frei Matias dava 
muita importância aos teóricos que fundamentavam a 
ação social católica, entre os quais estava a figura emble-
mática do padre Joseph Louis Lebret, o teórico que com 
mais profundidade deu à ação social da Igreja um perfil 
moderno, militante e renovador. Dispúnhamos de mui-
tos de seus livros e da Revista Economie et Humanisme, 
assim como da contribuição de intelectuais como Hélio 
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Jaguaribe, Álvaro Vieira Pinto, Roland Corbisier e Paulo 
Freire, de quem adotamos a nova prática pedagógica da 
educação de adultos (SGUISSARDI, 2013, p. 21-22).

O que, porém, nos animava e dava sentido a uma de-
cidida vontade e necessidade de estudar era, segundo 
nossa percepção, a intensa socialização que estávamos 
experimentando cotidianamente e a não menos signifi-
cativa participação social no movimento da Juventude 
Católica: Juventude Agrária Católica (JAC), Juventude 
Estudantil Católica (JEC), Juventude Universitária Cató-
lica (JUC), no Diretório Acadêmico, no Centro Popular de 
Cultura (CPC) e no movimento estudantil universitário 
do Rio Grande do Sul e da União Nacional de Estudantes 
(UNE), nos movimentos sociais populares de trabalhado-
res rurais ligados à Frente Agrária Gaúcha (FAG), à criação 
de sindicatos de trabalhadores rurais e de cooperativas; 
participação no movimento comunitário urbano, assim 
como participação em atividades pastorais das duas pa-
róquias da cidade de Ijuí e de suas capelas situadas nos 
espaços urbano e rural. A FAFI e seus frades professores 
e estudantes, por sua intensa e extensa participação na 
sociedade local e regional começaram a ser vistos pelos 
segmentos conservadores como agentes subversivos e 
comunistas. Dramaticamente, “(…) com o golpe Cívico-

-Militar de 1964, as atividades externas e mais politizadas 
como o MCB (Movimento Comunitário de Base) tiveram 
que ser suspensas, entre elas as do CPC (Centro Popular 
de Cultura)” (SGUISSARDI, 2013, p. 21 et seq.).
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Em nossa vida cotidiana de seminaristas no Convento 
São Geraldo demos continuidade a um processo inter-
no de organização de nossa vida de frades assumindo a 
coordenação de nossas atividades organizadas nos De-
partamentos de Trabalho, de Cultura, de Esportes. De-
sejávamos e pressionávamos para também participarmos 
de todas as decisões respeitantes ao governo do conven-
to, das questões disciplinares e de uma extensa lista de 
normas contidas no Regulamento dos Estudantes, que 
nós criticávamos, rejeitávamos e desobedecíamos. Co-
meçamos a ser vistos pelos frades conservadores diri-
gentes da Província, liderados pelo Provincial frei Celes-
tino Dotti – eleito ministro provincial em dezembro de 
1963 – como um grave problema de desobediência e re-
belião e, sobretudo, envenenados pela leitura de filósofos 
e pensadores “inimigos da Igreja”. “Dizia-se que (a FAFI) 
Ijuí era a antecâmara do inferno…” (PARISOTTO, 2013, p. 
7). O impacto do governo provincial, conservador, sobre 
os seminaristas foi muito duro:

Na visita provincial de abril 1965, frei Celestino veio de-
cidido a resolver o problema de Ijuí, que ele considerava 
um mau exemplo, um foco de rebelião que poderia con-
taminar todos os seminaristas. Adotando a técnica antiga 
e eficiente do massacre exemplar, Valderi Ruviaro, que 
tinha votos solenes, foi “exilado” num orfanato em Bagé. 
Dinarte Belato, que tinha somente votos temporários, re-
cebeu uma carta de imediata exclusão e saiu do seminário 
de Ijuí em abril de 1965, um ano antes de concluir o Ba-
charelado em Filosofia. Os demais colegas, prudentemen-
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te, adotaram a tática da sobrevivência, concluíram o curso 
de Filosofia e seguiram, depois, a Porto Alegre, para iniciar 
o curso superior de Teologia. Lá, só sobreviveram dois co-
legas aos duros embates em que se digladiava a Provín-
cia, frei Antoninho e frei Severino. Os demais resolveram 
buscar outras alternativas de vida, fora do âmbito de uma 
organização religiosa (BELATO, 2013, p. 36).

Mesmo assim, e apesar de tudo, os três anos do curso 
de Filosofia,

(…) foram três anos de mudanças radicais que vivemos. Foi 
um despertar gradativo de organização, sistematização e 
dinâmica na execução de qualquer Plano, em busca do 
crescimento, de objetivos maiores em favor das pessoas, 
das entidades, da Igreja e da própria sociedade. Vivemos 
na prática um aggiornamento que nos colocou no cami-
nho da vida para andar com firmeza e segurança, enxer-
gando com clareza o ideal a conquistar (…) (PASQUALON, 
2013, p. 7).

Segundo Parisotto,

(…) graças ao estudo da Filosofia e à participação e enga-
jamento nas comunidades, esse foi o período (1963/66) 
de nossa maior politização, em que abrimos os olhos, en-
xergamos novos horizontes, antes nunca vistos. É que a 
Filosofia nos ensinou a pensar. Tamanha foi nossa cons-
cientização e politização, que isso veio a criar problemas 
na Província dos Capuchinhos (…) (2013, p. 7).

Para Dinarte Belato,
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o curso de Filosofia, com sua estrutura curricular e seu 
corpo de professores de perfil escolástico, foi cerca-
do pelo intenso aprendizado que nos veio do estudo, do 
debate e da prática, de pensadores filósofos e teólogos 
e educadores que deram um novo sentido aos temas da 
Filosofia tradicional ou nos ensinavam o que nela já não 
podia iluminar a vida e a ação de um frade estudante ou 
de um padre da segunda metade do século XX (2013, p. 45).

No dia 18 de dezembro de 1965, em ato solene, rece-
beram o título de bacharéis em Filosofia os seguintes co-
legas: Adrolado Bombardelli, Antônio Laurindo Viel, An-
toninho Pasqualon, Faustino Bordignon, Fiorindo Piccoli, 
Older Olivio Parisotto, Rosalino Polita, Sérgio Benedito 
Croccoli, Severino Primieri, Simão Pedro Pereira Ma-
chado, Valdemar Sguissardi, Valdomiro Vazatta, Nardir 
Antônio Sperandio. No decurso dos dois anos seguintes 
também concluíram o curso de Bacharelado em Filosofia 
Dinarte Belato, Valderi Ruviaro, Lino Richetti, Mateus Bi-
zotto e Geraldo Moreto, inclusive, os freis Octacilio Dotti, 
Maurilio Parisotto e Luís Alberto De Boni. No mesmo pe-
ríodo todos, ao completarem as disciplinas de formação 
pedagógica, receberam o diploma de Licenciados em Fi-
losofia. Não concluíram o curso de Filosofia na FAFI-Ijuí 
os colegas Olivo Bortolon, Hélio Poletto e Isidoro Conte.5

5 FAFI – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí. Livro no 1 
de Registros de Diplomas, 1960-1968. Ijuí, Museu Antropológico di-
retor Pestana. Acervo da FAFI. – Coleta efetuada em 5.11.2014 por 
Dinarte Belato.
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Nós no Curso de Teologia no 
Convento São Lourenço de 
Brindes de Porto Alegre e no 
Seminário Maior de Viamão

D evidamente diplomados em Filosofia, seguiram a 
Porto Alegre para cursar Teologia Antonio Lau-
rindo Viel, Adroaldo Bombardelli, Faustino Bor-

dignon, Valdomiro Vazatta, Rosalino Polita, Severino 
Primieri, Antoninho Pasqualon, Simão Pedro Pereira Ma-
chado, Sérgio Benedito Croccoli e Older Olívio Parisotto.

O curso de Teologia constante no Programa dos Es-
tudos da Província dos Capuchinhos do Rio Grande do 
Sul, com duração de quatro anos, e, tal como o curso de 
Filosofia, adota o “(…) método escolástico, segundo as 
normas do Doutor Seráfico (São Boaventura) e do Dou-
tor Angélico (Tomás de Aquino)” (PROVÍNCIA, 1954b, p. 
54). As disciplinas principais, distribuídas ao longo dos 
quatro anos eram: Teologia Dogmática que “(…) constitui 
a base do Curso de Teologia. Todas as demais matérias, 
portanto, devem convergir para ela”, inclusive a Sagra-
da Escritura, que “(…) forma o complemento da Teologia 
Dogmática e (da Teologia) Moral” (PROVÍNCIA, 1954b, p. 
57). Estas, juntamente com a Teologia e a História Ecle-
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siástica, constituem o grupo de matérias principais do 
curso, com as demais sendo suas auxiliares. A História 
Eclesiástica “(…) constitui a confirmação do Dogma e da 
Moral; arma poderosa contra os adversários da Igreja e 
fonte riquíssima para a pregação” (PROVÍNCIA, 1954b, p. 
61-62).

Entre as disciplinas do curso de Teologia, denomina-
das de “Especiais”, são reservados tempos para o estudo 
do Franciscanismo: História da Ordem, Estudo da Regra, 
da Ordem Terceira e Missiologia. (PROVÍNCIA, 1954b, p. 
54-55).

O curso de Teologia adotado pela Província só difere 
das propostas de Curso das demais Ordens e Congrega-
ções Religiosas ou das Dioceses ou Seminários Centrais 
no que concerne à particularidade do tema do francis-
canismo. De fato, não havia, nem poderia haver, propos-
tas alternativas ao que determinava a Cúria Romana para 
tudo o que dizia respeito à formação filosófica e teológi-
ca do Clero católico, que seguia a orientação escolástico-

-tomista-tridentina e a doutrina de Pio IX e seus suces-
sores, bem como do Concílio Vaticano I.

O lento processo de aggiornamento da Igreja, entre-
tanto, inserido numa visão criativa da modernidade e, 
sobretudo, na revolução provocada pelo Concílio Vati-
cano II, fez com que esta unidade e uniformidade não 
mais pudesse ser mantida dentro das teses e metodolo-
gias da Escolástica nem, tampouco, conferir ao curso de 
Teologia um caráter apologético cujo centro de atenção 
dirigia-se para os supostos inimigos da Igreja, claramen-
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te definidos no Syllabus. As novas gerações de teólogos, 
aqueles que ousaram romper com o paradigma tradicio-
nal, emergiram do Concílio Vaticano II como os novos in-
telectuais de referência da Igreja, como vimos anterior-
mente, quando tratamos do curso de Filosofia. Os novos 
paradigmas da Teologia não foram aceitos pacificamente 
por uma parcela significativa da hierarquia eclesiástica, 
de membros das ordens religiosas e de leigos. Travava-

-se, então, um acirrado confronto entre conservadores e 
aggiornatores. E não poderia ser diferente com os frades 
capuchinhos e seu curso de Teologia.

O conflito interno na Província, que vinha se manifes-
tando desde a convocação do Concílio Vaticano II, toma 
um grande impulso com a eleição do frei Celestino Dotti 
para ministro provincial, em dezembro de 1963, apoia-
do por um Definitório igualmente conservador. Propu-
nham-se os conservadores a restaurar a ordem interna 
da Província e o verdadeiro espírito franciscano-capu-
chinho que, segundo eles, vinha sendo destruído pela 
invasão do “modernismo”, sistematicamente condenado 
por grande número de papas.

A reação dos que desejavam mudanças que alinhas-
sem a Província às tendências renovadoras que tomaram 
vulto com a difusão dos textos do Concílio Vaticano II, 
expressava-se na elaboração, difusão e debate de textos 
e propostas que partiam de diferentes grupos de frades: 
sacerdotes, estudantes de Filosofia, de Teologia. Um con-
junto de documentos por nós examinados, vindos desses 
diferentes grupos de frades, revelava uma grande unida-
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de em suas análises e propostas, e todos eram datados de 
março de 1965. Provavelmente destinavam-se a fornecer 
subsídios ao frei Florêncio de Artábia, definidor geral, em 
visita canônica iniciada no dia 11 de fevereiro e encerrada 
no dia 1o de abril de 1965. Todas as propostas voltavam-se 
para uma mudança profunda na organização e na vida 
dos frades da Província, tendo como referência o retor-
no às genuínas fontes originárias do franciscanismo, ao 
espírito de São Francisco, à pobreza franciscana e à con-
vivência fraterna e caridosa; igualmente insistiam sobre 
a necessidade da incorporação da Província às propostas, 
diretrizes e princípios emanados do Concílio Vaticano 
II e ao alinhamento pastoral da Província à Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e à Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB).

Do ponto de vista das relações internas, propunham 
uma radical revisão do lugar e das funções exercidas na 
Província pelos irmãos leigos, meramente reduzidos à 
condição de trabalhadores braçais. Propunham-se igual-
mente à reorganização, em novas bases, do sistema de 
educação dos seminaristas e dos frades menores e maio-
res, em particular do ensino de Filosofia e Teologia, liber-
tando-o das concepções unicamente escolástico-tomis-
tas, assim como a urgência em qualificar os frades que 
exercessem funções como as de professores, de mestre 
de noviços e de guardiães das comunidades.

A proposta de governo da Província fundava-se numa 
ampla descentralização do poder, com vistas a ampliar 
a participação de todos na organização, governo e ges-
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tão da comunidade, assim como abrir a participação das 
comunidades na eleição de seus superiores locais e pro-
vinciais.

Do ponto de vista das relações interpessoais e entre 
grupos, recomendava-se o abandono de posições radi-
cais e ultrarradicais, que os frades se abrissem ao diálogo 
e ao debate das respectivas posições e que sempre pra-
ticassem uma atitude de tolerância para com os outros, 
fosse qual fosse sua posição. E advertiam que se a Pro-
víncia não fosse capaz de avançar para dentro das no-
vas dimensões abertas pelo Vaticano II e pelas grandes 
transformações da sociedade contemporânea, colapsaria 
ou ficaria reduzida a um punhado de frades resistentes a 
qualquer tipo de mudança.

Os documentos revelavam uma demanda insistente por 
parte de um grande número de frades, entre eles intelec-
tuais como os freis Jaime Biazus, Juliano Muraro, Carlos 
Zagonel, Rovilio Costa, Alberto de Boni e da maioria dos 
estudantes de Filosofia e Teologia, para que a Província 
aderisse ao Plano de Pastoral de Conjunto da Igreja do 
Brasil – 1966/1970, proposto e adotado pela CNBB. Ob-
jetivamente, isto significava que a Província deveria ime-
diatamente pôr em prática as diretrizes e orientações do 
Concilio Vaticano II. Os conservadores resistiam ao Pla-
no e retardavam sua adoção e sua prática.

Esse conjunto de propostas que partiu de um grupo 
de frades moderados conseguiu ganhar espaço entre os 
renovadores radicais e os conservadores menos radicais 
porque demonstrava que o método mais eficaz para a 
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superação dos problemas da Província era o do diálogo, 
da caridade mútua e do respeito fraterno. Acreditavam e 
apostavam que a superação dos problemas e a implanta-
ção de mudanças poderia ser lento e gradativo, mas sem-
pre consensual e consentido. A solução dos problemas 
da Província, estava claro, dependia em grande medida 
da iniciativa e da boa vontade de todos os frades e de sua 
participação direta. Tal postura chocou-se frontalmente 
com as posições do frei Florêncio de Artábia, que visitou 
a Província de 11 de fevereiro a 1o de abril de 1965, pois ex-
ternalizava a solução dos problemas para outras instân-
cias institucionais. Em carta circular dirigida aos frades, 
frei Florêncio deixa claro seus pontos de vista:

Digo-vos que o Senhor vos dará a verdadeira solução para 
a crise de vossa Província. E dá-la-á através de nosso Re-
vmo. Pe. Geral. (…) Nosso Pe. Geral dar-vos-á a verdadei-
ra orientação a todos os vossos problemas (…) Escutai-o 
como a um Pai e segui suas indicações como fiéis filhos. 
Dir-vos-á o que deveis fazer (…) Dir-vos-á, numa palavra, 
tudo o que a Ordem e a Igreja creem conveniente para 
a prosperidade espiritual de vossa querida Província. Es-
cutai as suas palavras e ponde-as em prática. (Carta do 
Revmo. Pe. Florêncio Artábia, Definidor Geral e visitador 
da Província do Rio Grande do Sul, de 1o de abril de 1965. 
Porto Alegre: arquivo da Biblioteca da ESTEF).

Dado o fracasso da Visita de frei Florêncio, foi esse gru-
po de frades, articulado e moderado, que criou condições 
favoráveis para que as autoridades de Roma acatassem o 
pedido de enviar um novo Visitador Apostólico, que no-
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vamente escutasse todos os frades, que elaborasse um 
relato da situação e que convocasse um Capítulo Provin-
cial do qual emanariam as grandes diretrizes de renova-
ção da Província, bem como da eleição de um Provincial 
e de um Definitório que legitimamente exercessem um 
novo modo de governar e de conduzir a Província à im-
plementação das reformas necessárias a uma nova vida 
em fraternidade.

Foi nomeado, em 18 de novembro de 1966, pela Sagrada 
Congregação dos Religiosos como Visitador Apostólico, 
o bispo de Santo Ângelo, Dom Aloísio Lorscheider, frade 
franciscano. A Visita Apostólica estendeu-se de 2 de ja-
neiro a 25 de fevereiro de 1967. Nesse período Dom Aloí-
sio ouviu pessoalmente todos os frades e imediatamente 
elaborou um minucioso relatório que foi entregue às au-
toridades religiosas de Roma, que novamente o nomea-
ram Visitador Apostólico, desta vez para implementar as 
propostas que colhera junto aos frades e que apresentara 
em seu relatório à Sagrada Congregação dos Religiosos. 
Para melhor compreendermos este momento decisivo 
por que passou a Província, transcrevo, a seguir, trechos 
da carta circular de Dom Aloísio convocando o VIII capí-
tulo provincial, datada de 13 de junho de 1967.

(…) Pela Carta Prot. No 04352/67 da Sagrada Congregação 
dos Religiosos, datada de 19 de maio de 1967, sou encarre-
gado de executar algumas normas provenientes da Visita 
Apostólica por mim feita na vossa Província nos meses de 
janeiro e fevereiro. A fim de que todos tenham conheci-
mento dessas normas, transcrevo-as:
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1o – O Capítulo Provincial deverá ser presidido por 
mim. Convoco, por isso, o Capitulo para o próximo 
dia 18 de julho no Convento de São Francisco de Ga-
ribaldi (…) O Capítulo compor-se-á, além dos mem-
bros de direito e dos vogais já eleitos, dos seguintes 
religiosos:

Os padres: Ambrósio, Orlando, Assis, Plácido e Cân-
dido;

Os irmãos: freis Nilo, Anacleto, Onofre, Silvestre e 
Agenor. Os irmãos gozarão, no Capítulo, de voz ativa 
e não passiva.

2o – Os temas a serem tratados no Capítulo deverão 
ser fixados por mim, segundo a ordem do dia prepa-
rada com antecedência e levada ao conhecimento de 
toda a Província. Indica à Congregação os temas que 
deverão receber estudo especial (…).

3o – Ao menos dois dos novos Definidores eleitos 
deverão morar no Convento do Provincialato para 
que possam atuar e manter a unidade mais eficaz de 
orientação na ação apostólica, tendo presente a co-
laboração ativa com a hierarquia e com a Conferên-
cia dos Religiosos do Brasil.

4o – Terei que convocar cursos e encontros de atua-
lização sobre a vida religiosa e sobre a preparação 
pedagógica dos religiosos indicados para as casas de 
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formação. Penso em realizar estes cursos e encon-
tros logo que houver possibilidade (…).

5o – Nomeia-me a Sagrada Congregação dos Religio-
sos Assistente Religioso da Província ad trienium et 
ad nutum Sanctae Sedis, a partir da data de celebra-
ção do Capítulo Provincial (…).

6o – O que se refere ao problema da fisionomia exter-
na do Capuchinho (hábito, barba, etc.) será discutido 
no Capítulo Geral Extraordinário (…).

Ocioso recordar que os problemas a serem tratados 
no próximo Capítulo Provincial possuem a sua difi-
culdade particular. Importante eleição dos superio-
res que dirigirão a Província numa hora em que toda 
a Igreja se procura renovar, espelhando-se em Cristo, 
é necessário que nós, filhos de São Francisco de As-
sis, demos à Igreja no Rio Grande do Sul e no Brasil 
um exemplo digno de minoridade e fraternidade…6

A equipe diretiva eleita era composta dos seguintes 
frades: provincial, frei Clovis Frainer; definidores, freis 
Artur Pagno, Osório Beber, Pedro Miszewski e Marcelino 
Costela. Segundo depoimento de Frei Adelino, a eleição 
do frei Clovis Frainer, que fora secretário no anterior go-

6 Carta do Exmo e Revmo Dom Aloísio Lorscheider convocando o III 
Capítulo Provincial da Província dos Capuchinhos do Rio Grande 
do Sul, de 3 de junho de 1967. Porto Alegre: Arquivo da Biblioteca da 
ESTEF.
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verno provincial do frei Celestino, foi decepcionante para 
aqueles que gostariam de ver no governo da Província 
alguém que não estivesse comprometido com o governo 
anterior.

Essa, entretanto, só foi a primeira impressão, diz frei 
Adelino. A nova equipe de governo (provincial e definido-
res) adotou uma política e uma prática, certamente pro-
posta e incentivada por Dom Aloísio, de ouvir, de dialogar, 
de avançar junto. O resultado foi que se tornou possível 
pôr em prática uma agenda de cursos, conferências, de 
reflexão, de reuniões, de debates orientados para uma 
profunda renovação da Província e para sua efetiva in-
serção no espírito do Concílio Vaticano II.

O resultado mais importante das deliberações do VIII 
Capítulo Provincial, segundo frei Adelino, foi que as ten-
sões que minavam as relações interindividuais e grupais 
foram gradativamente amainando e a Província, como 
muitos frades queriam e Dom Aloísio apontou como im-
perativa, inaugurou com segurança um novo rumo, um 
rumo de renovação.

A Província, finalmente, superou a crise. Dom Aloí-
sio sempre esteve presente como “Assistente Religioso”, 
como firme orientador, não como interventor, e esteve 
presente, sobretudo, como “método de trabalho”: de ou-
vir, dialogar, propor e avançar. Frei Sérgio Dal Moro nos 
dá um quadro sintético e esclarecedor do processo de 
renovação por que passou, que se acelerou e se conso-
lidou, sobretudo, a partir da realização do VIII Capítulo 
Provincial:
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Nesse período (1960/1970) a vida religiosa passa por pro-
funda renovação interna e descobre, com entusiasmo, sua 
dimensão comunitária. A vida religiosa, não mais como 
separada do mundo, mas inserida na vida eclesial e huma-
na. Do despertar da intersubjetividade e da valorização da 
pessoa, ao gosto da modernidade, nasce o desejo de viver 
em pequenas comunidades, mais familiares, que propi-
ciem a experiência fraterna e de amizade e partilha da fé. 
Começou então a saída dos conventos para pequenas co-
munidades e apartamentos geralmente para o centro de 
cidades ou para áreas de classe média. Surgem novas ne-
cessidades como: busca de formação e atualização, mul-
tiplicando-se cursos de renovação conciliar. Os religiosos 
assimilam as novas correntes bíblicas, litúrgicas, teológi-
cas, espirituais, etc.; realizam o desejo de encarnação no 
mundo secular. Muitos religiosos buscam profissões civis 
e, finalmente, diálogo com o mundo moderno, promoção 
humana e desenvolvimento (DAL MORO, Sérgio, 1996, p. 
813, in COSTA, R.; DE BONI, L. 1996).

O grupo radical dos conservadores, liderado por frei 
Celestino, frei Teodoro Ferronato, frei Irineu Costella e 
outros, não aceitou a solução da crise nascida do VIII Ca-
pítulo Provincial. Inconformados, solicitaram e “(…) re-
ceberam da Santa Sé um indulto para deixar a Província 
e a Ordem em 11 de julho de 1973 (…)” (PROVÍNCIA, 2011, 
p.386) e foram acolhidos e abrigados pelo bispo de Ponta 
Grossa, Dom Geraldo Micheletto Pellanda. Lá fundaram, 
em 1982, uma nova entidade religiosa denominada Con-
gregação dos Frades Menores Missionários (FMN).
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O curso de Teologia, tal como a Província, passou por 
um longo processo de crise e renovação. Segundo Adeli-
no Pilonetto, a primeira manifestação de renovação foi o 
abandono, por parte de sua turma de estudantes de Teo-
logia, que iniciara o curso em 1964, dos grandes manuais 
tradicionais do curso de Teologia Dogmática, Teologia 
Moral, História da Igreja e, em seu lugar, a adoção de do-
cumentos e textos oriundos do Concílio Vaticano II, bem 
como de livros dos novos teólogos, aqueles que foram os 
grandes luminares desse Concílio.

O processo de transição do projeto tradicional do cur-
so de Teologia tradicional, fundado prioritariamente no 
método escolástico e na obra de São Tomás de Aquino, 
do Concílio de Trento, do Concílio Vaticano I, e em con-
formidade com as determinações e prescrições da Cons-
titutio Apostolica Deus Scientiarum Dominus, que trata 
De Universitatibus e Facultatibus Studiorum Ecclesiasti-
corum, do Papa Pio XI, de 23 de maio de 1931, para um 
projeto renovado, foi lento e difícil, mas firmemente fun-
dado, pois, segundo frei Adelino Pilonetto, o grande refe-
rencial de sustentação do novo curso foram os próprios 
Documentos do Concílio Vaticano II, que eram traduzi-
dos em curto prazo, embora os textos dos novos teólo-
gos só gradativamente chegassem às mãos dos professo-
res e dos estudantes, alguns em línguas que nem todos 
dominavam adequadamente. O novo curso de Teologia, 
portanto, organiza-se e só ganha sistematicidade lenta-
mente.
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A situação do curso de Teologia vivia intensamente a 
grave crise que grassava na Província. Em 1965, por exem-
plo, o governo provincial determinou que os estudantes 
que haviam concluído seu curso de Filosofia em dezem-
bro de 1964, deveriam cursar Teologia em Garibaldi, sob 
a orientação de frei Teodoro Ferronatto. Justificava-se 
tal medida como um meio de evitar o “contágio” dos es-
tudantes com as tendências aggiornantes que reinavam 
em Porto Alegre. Os estudantes, revoltados, denuncia-
ram ao superior Provincial e ao Visitador Canônico, frei 
Florêncio Artábia, seus precários métodos pedagógicos, 
sua incapacidade de comunicação com os alunos e dei-
xaram claro que, caso permanecessem em Garibaldi, exi-
giam sua saída, embora o que eles realmente desejassem 
era seguir a Porto Alegre, pois lá estavam os professores 
competentes e a necessária infraestrutura para os estu-
dos.7

Nossos colegas, que prosseguiram seus estudos depois 
da conclusão do curso de Filosofia, chegaram ao Conven-
to São Lourenço de Brindes, Porto Alegre, em janeiro de 
1966. O curso de Teologia, porém, foi fechado em 1968, 
devendo os frades prosseguir seus estudos no Seminário 
Maior de Viamão. Os colegas são unânimes em afirmar 
que foram dois anos de muito estudo sob a orientação de 
excelentes professores.

7 Carta dos estudantes do Teologado de Garibaldi ao padre Definidor, 
visitador canônico à Província, de 13/6.65. In: Arquivo da Biblioteca 
da ESTEF, Porto Alegre e Carta ao padre frei Celestino, Ministro 
Provincial.
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Estudamos dois anos em Porto Alegre, onde tivemos 
bons professores, especialmente nas cadeiras de História 
da Igreja (com o professor frei Carlos Zagonel) e Sagra-
da Escritura (frei Alberto Luís De Boni). (…) O terceiro 
ano foi feito em Viamão, no Seminário Maior, junto com 
os seminaristas diocesanos, do qual guardo poucas lem-
branças (…) (CROCCOLI, 2013, p. 6).

O relato de Older Parisotto, em seus detalhes, permite 
uma avaliação mais ampla do que foi o curso que realizou:

Eu fui um dos poucos que chegou até a última etapa da 
caminhada. Em Porto Alegre (no Convento São Lourenço 
de Brindes) fiz todo o estudo de Teologia, durante três 
anos. Apenas num ano estudamos no Seminário Maior de 
Viamão, pois os capuchinhos não tinham todos os profes-
sores (PARISOTTO, 2013, p. 8).

Frei Antoninho Pasqualon também nos informa que es-
tudou dois anos em Porto Alegre e dois em Viamão. A ra-
zão para a transferência dos estudantes para o Seminário 
Maior de Viamão foi a falta de professores, pois os frades 
não os tinham suficientes para manter o curso.

Older Paristotto, em seu relato, nos fornece mais in-
formações sobre o curso:

Entre matérias estudadas, destaco a História da Igreja, 
Eclesiologia, Cristologia, Exegese Bíblica, Teologia Bíbli-
ca (estudo de temas bíblicos como fé, justiça, esperança, 
pecado, Igreja, Páscoa, caridade (…), Moral e Ética, Sacra-
mentos, liturgia, Vaticano II e Ecumenismo (…) (Idem, p. 8).
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Conforme nos informou frei Adelino Pilonetto,

(…) além dos professores supracitados por Sérgio Crocco-
li, a então Escola Superior de Teologia, que funcionava no 
Convento São Lourenço de Brindes, contava com profes-
sores vindos de fora, geralmente em semanas intensivas, 
como, por exemplo, o padre Albano Kreutz, o padre Paiva, 
do Rio de Janeiro e o Irmão Antônio Cecchin, na Cateque-
se (Adelino Pilonetto, informe prestado em 18/4/2015).

Older Parisotto sugere que as disciplinas por ele des-
tacadas são tais porque inscritas nos novos avanços que 
a Teologia fez antes e depois do Concílio Vaticano II e 
da grande novidade do ecumenismo, temática absoluta-
mente rejeitada pelos seguidores da Teologia tradicional. 
No parágrafo seguinte ele explicita claramente o novo 
sentido do curso de Teologia que realizou em Porto Ale-
gre:

Como foi um período logo após a realização do Vaticano 
II, tivemos um estudo de Teologia bem atual, adaptado ao 
mundo moderno. Considero que os documentos concilia-
res fundamentais foram a Gaudium et Spes, sobre a Igre-
ja no mundo de hoje, e a Lumem Gentium, sobre a Igreja. 
Com o documento Gaudium et Spes, a Igreja sai de si mes-
ma para se relacionar com o mundo moderno, encarnan-
do-se nele para melhor entendê-lo e levar sua mensagem 
em meio a tantas desigualdades e injustiças sociais. E pela 
Lumem Gentium, a Igreja começou a valorizar mais o Povo 
de Deus, ou seja, vendo a Igreja como Povo de Deus, colo-
cando as demais instâncias – bispos, presbíteros e religio-
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sos – a seu serviço e não como instâncias superiores. Em 
primeiro lugar, todos são parte do Povo de Deus, depois, 
alguns desse Povo são chamados a servi-lo, mediante car-
gos e funções específicas. O foco, o centro não está mais 
na Igreja-instituição, e sim na Igreja-Povo (PARISOTTO, 
2013, p. 8).

Segundo Parisotto, o curso de Teologia que ele estava 
cursando juntamente com os colegas estava todo dentro 
das novas tendências da Teologia cujo marco de referên-
cia é o Concílio Vaticano II e seus documentos funda-
mentais.

Frei Antoninho Pasqualon, frei Severino Primieri e Ol-
der Parisotto foram os três colegas que concluíram o 
curso de Teologia. O relato de Frei Antoninho, além de 
confirmar os de Older e Sérgio, coloca o curso de Teo-
logia no contexto de conflitos pelos quais passava a Pro-
víncia naquele período, além de enfatizar a enorme difi-
culdade que era suportar a violência do regime ditatorial 
imposto pelo golpe de 1964 e ampliado por um segundo 
golpe, dentro do golpe, com a edição do Ato Institucional 
número 5 (AI5), de 1968, que deu início a um período co-
nhecido como “anos de chumbo”. Diz Antoninho:

Vivíamos, na história brasileira, um tempo de ditadura mi-
litar com restrições e violência em todas as áreas da vida 
social, econômica, educacional, e mesmo religiosa. Todo 
o cidadão estava controlado pelo regime vigente. Vivia-se 
numa insegurança. Para todas as pessoas que buscavam 
os princípios e orientações do Concílio Vaticano II, a re-
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novação da vida, das estruturas sociais e religiosas havia 
proibições em avançar. Já não havia como continuar se-
guindo as orientações morais, éticas, das estruturas ul-
trapassadas, de hábitos que não mais correspondiam aos 
avanços da Igreja e da sociedade (PASQUALON, 2013, p. 7).

A seguir frei Antoninho analisa a conjuntura interna da 
Província, extremamente tensionada pelo confronto das 
forças do aggiornamento com as forças da “escolástica 
aristotélico-tomista”. A repressão exercida pela ditadura 
era semelhante, mutatis mutandis, àquela que algumas 
autoridades religiosas aplicavam a seus membros consi-
derados insubmissos e revoltosos:

Na própria Igreja (e) na Ordem Capuchinha havia os bis-
pos, padres e religiosos que seguiam as orientações do 
Papa bondoso João XXIII, buscando ser uma Igreja enga-
jada no aggiornamento. E outros sentados na segurança 
das tradições e leis que buscavam conservar as normas 
do Concílio de Trento. Havia discussões, desentendimen-
tos e até violência contra a liberdade individual, familiar, 
comunitária, social e religiosa. Muitos eram tidos como 
subversivos pelos superiores e pelas autoridades. Assim 
atingia a pessoa como cidadão, como cristão e como reli-
gioso ou sacerdote (PASQUALON, 2013, pp. 7-8).

Foi nessa conjuntura interna, muito tensa e difícil, que 
os estudantes de Teologia tiveram de se deslocar para 
o curso de Teologia do Seminário Maior de Viamão, se-
gundo Older Parisotto, porque os capuchinhos não mais 
contavam com uma equipe suficiente de professores fra-
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des para continuar os estudos teológicos no convento 
São Lourenço de Brindes. Frei Antoninho deixa entender 
que a razão era outra: o conflito que se desenrolava no 
interior da Província acabou levando as autoridades su-
periores a fechar o curso.

Ao concluirmos o segundo ano de Teologia, professores, 
frades, foram suspensos e proibidos de lecionar Teologia. 
Nós, alunos, apoiados e em comunhão com alguns mes-
tres atualizados, buscamos asilo (sic) no Seminário Maior 
de Viamão. Éramos um grupo de 16 alunos, unindo dois 
anos. Tivemos boa acolhida do clero diocesano e especial-
mente dos seminaristas do Seminário Maior de Viamão. 
Frequentamos diariamente as aulas no Seminário dioce-
sano, concluindo o Curso Teológico. Tínhamos o acompa-
nhamento do frei Rovílio Costa e o apoio de muitos frades 
(PASQUALON, 2013, p. 8).

Entretanto, foi no desenrolar do curso de Teologia de 
nossa turma que, no ano de 1967, deu-se o passo decisivo 
que levaria a Província dos Capuchinhos a uma solução 
fraterna da crise que a assolava. O que aconteceu foi um 
pacto de paz que só foi possível, como vimos anterior-
mente, pela mediação sábia e equilibrada do bispo Dom 
Aloísio Lorscheider, ele também frade menor, francisca-
no.

Vale salientar que nos três relatos de nossos colegas, 
apesar das notórias diferenças existentes entre eles, to-
dos eles têm em comum a afirmação da importância da 
ação pastoral exercida durante seus estudos teológicos. 
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Sérgio Croccoli diz que “(…) tivemos a oportunidade tam-
bém de atuar em paróquias, onde pudemos perceber as 
necessidades de nosso povo” (2013, p. 6). Older Parisotto 
conta-nos que “(…) aos domingos, eu ia, de barco pelo 
Guaíba até a Ilha da Pintada, para ajudar na celebração 
da missa, possibilitando a prática dos estudos realizados” 
(2013, p. 8). Simão Pedro Pereira Machado, que não nos 
informa sobre suas vivências no Curso de Teologia, es-
clarece que

(…) em Porto Alegre continuei a atuar em comunidades. Ia 
com Frei Flávio, na companhia dos freis Joaquim e Alfeu, 
em Itapuã, Leprosário e circunvizinhanças. As atividades 
sociais promovidas pelos freis foram muitas e marcantes. 
(MACHADO, 2013, p. 6).

Frei Antoninho, novamente, em seu relato, é mais de-
talhista:

(…) posso afirmar que o que salvou a minha vocação, a 
minha proposta de ser sacerdote, foi a Pastoral que pra-
ticava nos fins de semana. Eu passava o sábado e o do-
mingo trabalhando junto aos leprosos da Colônia Itapuã, 
município de Viamão, juntamente com frei Flávio Ramos 
e com as irmãs franciscanas. Como era tão bom e gostoso 
trabalhar com aquela gente ainda isolada e rejeitada pela 
sociedade! Era muito compensador e gratificante (PAS-
QUALON, 2013, p. 8).

Após a conclusão do curso de Teologia, em 1969, fo-
ram ordenados sacerdotes nossos colegas freis Antoni-
nho Pasqualon e Severino Primieri. Ambos desenvolve-
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ram uma longa e intensa ação pastoral e educativa. O frei 
Severino Primieri, acometido de um tumor cancerígeno, 
faleceu em Caxias do Sul, aos 26 de junho de 2014. Re-
quiescat in pace!

É bem provável que nossa turma de estudantes de Teo-
logia tenha sido a mais atingida pela crise no processo 
de aggiornamento do curso e, em boa medida, pelo duro 
processo de solução da crise interna da Província. A al-
ternativa de realização dos estudos de Teologia no Se-
minário Maior de Viamão durou pouco. Segundo o pro-
fessor de Teologia frei Adelino Pilonetto, a desagregação 
dos cursos tradicionais, o difícil processo de construção 
de uma alternativa, a crise da Igreja e do sistema de for-
mação dos seminaristas, levaram as autoridades ecle-
siásticas do Rio Grande do Sul a reunir-se num projeto 
único de Teologia, assumido pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, mediante a criação, em 
1969, do Instituto de Teologia e Ciências da Religião, que 
estaria aberto a todos os estudantes de Teologia do Rio 
Grande do Sul. Os seminaristas, frades capuchinhos, es-
tudantes de Teologia, frequentaram o Instituto de Teolo-
gia da PUC até 1986, quando foi reaberto o curso de Teo-
logia dos capuchinhos com a criação da Escola Superior 
de Teologia Franciscana (ESTEF) (Frei Adelino Pilonetto, 
Entrevista concedida nos dias 3 e 4 de abril de 2015).

Entretanto, conforme Frei Adelino,

(…) a ideia de um teologado próprio vem de longe, me-
lhor, nunca desapareceu da Província desde que fechou 
o curso em 1968, e retornava a cada Capítulo Provincial, 
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ganhando particular intensidade na fase preparatória ao 
Capítulo de 1984, no qual efetivamente foi aprovada a pro-
posta de partir para a organização de um Centro de Teo-
logia, que veio a concretizar-se, em 1986, na atual Escola 
de Teologia e Espiritualidade Franciscana (PILONETTO 
s/d, p 1; PILONETTO, 1996, p. 191).
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Considerações finais

D epois de termos narrado a longa trajetória de 
nossas vidas, desde nossos avós e bisavós oriun-
dos da Itália, nossa primeira infância com nos-

sos pais e irmãos nas comunidades rurais da vasta área 
de colonização italiana e nosso ingresso na sociedade 
dos Capuchinhos, em 1953 e a trajetória que realizamos 
nela até o momento em que, por muito variadas razões, a 
abandonamos, exceto dois, que nela realizaram sua vida, 
arriscamo-nos afirmar que: primeiro, não conseguimos 
dar conta de uma grande variedade de temas que emer-
giram ao longo do trabalho de pesquisa, como galhos de 
uma grande árvore. A sensação que temos é que somen-
te agora estaríamos habilitados a tratar em profundida-
de e com coerência a totalidade dos temas que fomos 
identificando. Segundo, o tempo que dispusemos para a 
pesquisa foi muito curto, o que nos impediu de ouvir a 
opinião de um número maior de frades e colegas e de 
examinar documentos que, certamente, dariam maior 
precisão a nossas afirmações. Apesar de todas essas limi-
tações, cremos que o texto final, em particular este se-
gundo capítulo, consegue mostrar o gigantesco esforço 
da sociedade dos Capuchinhos na realização da tarefa de 
transformar colonos pobres em intelectuais que, por isso, 
puderam exercer um papel relevante dentro da Igreja e 
na sociedade.
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Esperamos também ter mostrado que o “modo de vida” 
original e tradicional dos frades menores, seguidores 
de São Francisco de Assis, em seus conteúdos e moda-
lidades inovadoras, não resistiram nem aos avanços da 
modernidade, nem à intervenção da Cúria Romana no 
sentido de enquadrar as Ordens de São Francisco e as 
demais Ordens e Congregações Religiosas na frente de 
batalha contra os “inimigos da Igreja” sob a orientação da 
doutrina do Concílio de Trento, das doutrinas de Pio IX 
e de seus sucessores, e do Concílio Vaticano I. Tudo isso 
fez com que uma vasta herança franciscana entrasse em 
profunda crise, inclusive naquilo que lhe era relevante 
religiosa e socialmente.

Hoje, estando a Igreja e as Ordens Franciscanas liber-
tas da opressão escolástico-tridentina e do ódio piono-
nino ao mundo moderno, como também do pavor de 
seus “inimigos históricos”, com os quais hoje entramos 
em diálogo numa perspectiva ecumênica, e de uma Igreja 
militante iracundamente apologética, foi possível libertar 
São Francisco dos entulhos que lhe foram jogados ao lon-
go de séculos sobre os ombros e descobri-lo em sua ori-
ginalidade histórica, social, naturista e mística. Le Goff, 
que não é frade, nem monge, mas um historiador atual da 
Idade Média, admirador e biógrafo de São Francisco, nos 
dá algumas pistas para mirar e admirar um São Francisco 
capaz de falar aos homens e mulheres contemporâneos. 
Le Goff pergunta-se: sendo Francisco um homem medie-
val, pode-se atribuir-lhe uma dimensão da modernidade? 
Sim, responde ele, e em pontos essenciais:
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(…) tomando e dando como modelo o próprio Cristo e não 
mais seus apóstolos, ele comprometeu o cristianismo com 
uma imitação do Deus-Homem que voltou a dar ao huma-
nismo as ambições mais altas, um horizonte infinito. Ven-
cendo ele próprio a tentação da solidão para ir ao meio da 
sociedade viva, nas cidades e nos desertos, nas florestas 
ou no campo, rompia de maneira decisiva com um mona-
quismo da separação. Propondo como programa um ideal 
positivo, aberto ao amor de todas as criaturas e de toda a 
criação, enraizado na alegria e não mais na accedia mal-

-humorada, na tristeza, recusando-se a ser o monge ideal 
da tradição dedicada a chorar, ele abalou a sensibilidade 
medieval e cristã e reencontrou um júbilo primitivo, de-
pressa abafado por um cristianismo masoquista. Fazendo 
com que a espiritualidade cristã chegasse à cultura leiga 
de cavalaria dos trovadores e à cultura leiga popular do 
folklore camponês com seus animais, seu universo natural, 
o maravilhoso do franciscanismo fez saltar a tampa que a 
cultura clerical fazia pesar sobre a velha cultura tradicio-
nal da humanidade (LE GOFF, 2013, p. 113-114).

É esse o São Francisco medieval que é moderno e con-
temporâneo. É ele que emerge sempre do interior das 
crises profundas da sociedade e das organizações reli-
giosas.

Quando olhamos retrospectivamente a história de 
nossa turma na sociedade dos capuchinhos, o que nos 
ocorre é a imagem de uma grande árvore, carregada de 
frutos. De seu tronco, um após outro, ao longo do tem-
po, fomos caindo. No fim da trajetória sobraram dois, que 
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se ordenaram e permanecem na sociedade dos capuchi-
nhos. Os demais retornaram à sociedade civil, não mais à 
sociedade dos velhos colonos, mas a uma sociedade que, 
em processo acelerado de transformações, tornou-se 
cada vez mais urbana, nela concentrando a maioria da 
população, que outrora estivera no campo.

Em nossa trajetória, ao darmos nela os primeiros pas-
sos, a sociedade dos capuchinhos vivia na década de 40 
e 50 seu auge de desenvolvimento e expansão. As pro-
fundas mudanças pelas quais passaram a sociedade bra-
sileira e mundial puseram em crise a histórica missão da 
sociedade dos capuchinhos a partir da década de 60, que 
culminou com uma profunda renovação aggiornata des-
sa Sociedade. Não temos certeza, mas esperamos que, 
em nossas trajetórias de frades e de leigos, possamos ter 
contribuído, seja para aprofundar a crise, seja para ajudar 
a dar-lhe uma solução.

Dedicaremos o próximo capítulo às narrativas de nossa 
vida após o período de formação que realizamos na so-
ciedade dos capuchinhos. Pretendemos mostrar o quan-
to somos legatários de uma experiência capuchinha, em 
terras gaúchas, que se iniciou no longínquo ano de 1896 
e na qual entramos em meados do século XX.
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Foto comemorativa  da conclusão do Curso 
Ginasial de Nossa Turma. Nosso patrono foi 
frei Orlando Dotti.
Vila Ipê, 6 de dezembro de 1959.



Memória fotográfica

270

voltar ao sumário



Memória fotográfica

271

voltar ao sumário

Os seminaristas rumo ao trabalho.
Veranópolis, anos 1940.

Origem da Foto:
Frei Teodoro de Alfredo Chaves. Cincoenta anos 
de atividades apostólicas dos capuchinhos no Rio 
Grande do Sul. 1896-1946. Caxias do Sul, Porto 
Alegre: Tipografia Centro, 1946, p. 99.
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Preparando a horta.
Vila Flores, anos iniciais de 1950.
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Trabalhos na horta.
Veranópolis, anos iniciais de 1950.
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Construção do segundo campo de futebol.
Veranópolis, anos iniciais de 1950.
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Time de futebol.
Veranópolis, RS, 1957.

Em pé:
Nardir Antônio Sperandio
Isidoro Conte
Domingos Caovilla
Antoninho Pasqualon
Lovatto (sem identificação do nome)

Agachados:
Delfino Costella
Nestor Feiten
Laurindo Pierozan
Vital Polita
Faustino Bordignon
Ezidio Paese
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Domingos Caovilla e Darcy Spadini.
Vila Ipê, RS, 1959.
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Time de futebol.
Ijuí, RS, 1963.

Em pé:
Severino Primieri
Isidoro Conte
Simão Pedro Pereira Machado
Pedro Carbonera
Daniel Muraro
Antoninho Pasqualon

Agachados:
Nardir Antônio Sperandio
Frei Orlando Dotti
Claudino Piva
Antônio Laurindo Viel
Rosalino Polita
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Time de futebol.
Ijuí, RS, 1963.

Em pé:
Ivo Gasparin
Vilmo Silvestri
Antoninho Pasqualon
Dionísio Zandoná
Simão Pedro Pereira Machado
Nardir Antônio Sperandio

Agachados:
Lino Richetti
Justino Richetti
Wilson João Sperandio
Isidoro Conte
Antônio Laurindo Viel
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Time de futebol.
Ijuí, RS, 1963.

Em pé:
Nelci Preto (leigo)
Antoninho Pasqualon
Pacoba (apelido, leigo, nome sem identificação)
Reonildo Mezzomo
Angelo Costella
Simão Pedro P. Machado

Agachados: 
Vilmo Silvestri
Claudino Piva
Dionísio Zandoná
Antônio Laurindo Viel
Rosalino Polita
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Formatura – Bacharelado em Filosofia – 
FFCL de Ijuí.
Ijuí, RS, dezembro de 1965.

Em pé:
Valdomiro Vazatta
Geraldo Moreto
Adroaldo Bombardelli
Sérgio Benedito Croccoli
Fiorindo Piccoli
Faustino Bordignon
Older Olívio Parisotto
Antonio Laurindo Viel
Severino Primieri

Sentados:
Valdemar Sguissardi
Simão Pedro P. Machado
Frei Ângelo Domingos Salvador (paraninfo)
Rosalino Polita
Antoninho Pasqualon 
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Dom Orlando Dotti, Patrono de Nossa Turma, presidiu a celebração  da missa por ocasião de 
nosso Terceiro Encontro.
Vila Flores, 28 de abril de 2013.
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Frei Antoninho Pasqualon, nosso colega e anfitrião do Primeiro, Segundo e Terceiro Encontros 
ocorridos em Garibaldi em 10 e 11 de abril de 2011; 15 e 16 de outubro de 2011 e em Vila Flores 
em 27 e 28 de abril de 2013.
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Roda de conversa. Garibaldi, 11 de abril de 2010.
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Frei Antoninho celebrou a missa comemorativa de nosso Primeiro Encontro, 11 de abril de 2010.
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Segundo Encontro de nossa Turma. Visita ao Vale dos Vinhedos, 15 de outubro de 2011.



Memória fotográfica

296

voltar ao sumário

Darcy Spadini anima nossa roda de conversa. Garibaldi, 16 de outubro de 2011.
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Foto comemorativa do Segundo Encontro. Garibaldi, 15 e 16 de outubro de 2011.
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Lori Sostmeyer, Rosalino Polita, Dinarte Belato, Sérgio Benedito Croccoli, Valdemar Sguissardi e 
Adelmo Pasquali – Garibaldi, 15 de outubro de 2011 (Segundo Encontro).
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Visita à Cantina Frei Fabiano, Vila Flores, 27 de abril de 2013.
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Dom Orlando Dotti fala aos seus afilhados. Vila Flores, 27 de abril de 2013.
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Celebração comemorativa do nosso Terceiro Encontro, presidida por Dom Orlando Dotti e 
concelebrada pelos freis Antoninho Pasqualon e Maurílio Parisotto. Vila Flores, 18 de abril de 2013.
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Um recanto encantador das belas paisagens de Vila Flores. Vila Flores,  28 de abril de 2013.
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Exposição e debate sobre a primeira versão da “História de Nossa Turma”. Porto alegre, 18 de 
abril de 2015.
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Todos os participantes do Quarto Encontro de Nossa Turma. Porto Alegre, 18 de abril de 2015.
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Frei Adelino Piloneto, que nos prestou preciosa ajuda na elaboração de nosso livro, em conversa 
com Dom Orlando Dotti. Porto alegre, 18 de abril de 2015.
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Animada roda de cantoria. Porto alegre, 18 de abril de 2015.
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CAPÍTULO 3

Nossas trajetórias 
pessoais pós-estudos 

no seminário
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Introdução

E ste capítulo conta nossas trajetórias pessoais após 
a conclusão dos estudos no seminário. Frei Anto-
ninho recupera as “missões” mais importantes que 

assumiu e realizou como sacerdote; os demais expõem e 
avaliam os motivos do retorno à vida civil, sua nova cami-
nhada profissional e vocacional, as dificuldades de adap-
tação à nova vida, o sucesso alcançado, as perspectivas 
futuras, bem como os contributos de formação que rece-
beram durante o período vivido na sociedade dos capu-
chinhos, além da rica vivência que significou o encontro 
com suas respectivas companheiras.

Quando, em 2010, nos encontramos pela primeira vez 
no Convento São Francisco de Garibaldi onde, em 1960, 
fizemos nosso ano de noviciado e ingressamos efetiva-
mente como membros da sociedade dos capuchinhos, a 
sensação que tínhamos, como anteriormente observado, 
é que simplesmente estávamos retomando uma conversa 
que fora interrompida há 50 anos. Nossa memória indi-
vidual e coletiva permanecia vívida e nos proporcionava 
a alegria de nos reencontrarmos e relembrarmos os lon-
gínquos e felizes anos que juntos vivêramos nos seminá-
rios e conventos, nos quais estudamos e nos formamos 
como intelectuais, e de nos contarmos as trajetórias que 



309

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

cada um percorreu desde então ao longo de meio século 
até este reencontro.

Em 2013 nos encontramos pela terceira vez, em Vila 
Flores, na Hospedagem dos Freis Capuchinhos, ocasião 
em que demos formato à ideia que surgira no encontro 
anterior, de escrever nossas trajetórias e memórias in-
dividuais e coletivas, dar-lhe um formato que pudesse 
ser partilhado com outros que tiveram trajetórias seme-
lhantes às nossas, ou com aqueles que sabem que, se não 
guardarmos nossas memórias no formato da escritura, 
elas desaparecem no curtíssimo tempo de nossas vidas e 
não contribuem para entender por que e como, num cer-
to momento histórico, os seminários da sociedade dos 
capuchinhos eram lugares privilegiados e raros, onde 
crianças, filhos de colonos pobres, poderiam estudar e 
seguir estudando para além dos rudimentos que suas es-
colas unidocentes locais poderiam oferecer.

Nós nos propusemos, ao escrever nossas memórias in-
dividuais e coletivas, a constituí-las em possíveis objetos 
de estudo de história da educação, assim como, em um 
momento histórico em que a Igreja e a sociedade dos ca-
puchinhos, através de seus seminários, ainda exerciam 
um papel estratégico na educação de partes da popula-
ção da sociedade brasileira.

Desde o início, entendemos que nossa história, funda-
da sobre nossas memórias individuais e coletivas, deve-
riam organizar-se em torno de três eixos fundamentais: 
em primeiro lugar, uma problemática contemporânea 
que explicitasse, com novas luzes, quem somos e por que 
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somos tais e não outros; em segundo lugar, uma inicia-
tiva decididamente retrospectiva, que fosse capaz de or-
ganizar nosso passado em três lugares privilegiados de 
memória: nossas vidas na sociedade dos colonos; nossa 
vida de estudantes na sociedade dos capuchinhos e, final-
mente, nossa vida após a longa fase de estudos e forma-
ção – Frei Antoninho Pasqualon, seguindo sua trajetória 
como sacerdote capuchinho e, os demais, reingressando 
na sociedade civil, inserindo-se em múltiplas atividades 
e, todos, realizando-se como cidadãos.

Em terceiro lugar, na reconstrução de nossas traje-
tórias, decididamente, renunciamos a uma concepção 
de temporalidade linear, isso porque quisemos dar uma 
grande ênfase aos múltiplos tempos vividos nos níveis 
em que o individual se arraiga no social e no coletivo (LE 
GOFF, 1990, p. 473). Convertemos, mesmo aqueles relatos 
que se nos afiguram simplesmente como expressões da 
memória individual, em memória coletiva, pois a memó-
ria coletiva é, segundo o historiador Pièrre Nora: “(…) o 
que fica do passado no vivido dos grupos, ou o que os 
grupos fazem do passado” (apud LE GOFF, 1990, pp. 472-
473). Não de um passado qualquer, mas de um passado 
cuja memória evoca e transmite a recordação dos acon-
tecimentos que merecem ser conservados porque o gru-
po vê neles um fator de unificação nos momentos de sua 
unidade passada ou, o que é equivalente, porque retém 
de seu passado as continuações de sua unidade presente 
(apud LE GOFF, 1990, p. 466).
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Na sequência estão nossos textos individuais que re-
latam aspectos de nossa vida – não de toda a nossa vida 

– mas de porções que têm para todos nós um grande 
significado porque esses relatos contam de nossa vida 
aspectos que não poderiam ter sido vividos se não os 
tivéssemos vivido juntos, numa fase decisiva de nossa 
formação humana na sociedade dos capuchinhos. Jun-
to a nossos relatos estão também os de nossas esposas. 
Lado a lado, percorremos e partilhamos uma vida de mú-
tua colaboração, de mútuo suporte afetivo e de profundo 
amor, que compartilhamos com nossos filhos, netos, no-
ras e genros.

Gostaríamos de lembrar a nossos leitores porque con-
ferimos à memória um papel central na construção de 
nossas histórias citando uma definição de memória, es-
crita em 1235, por um intelectual da Idade Média, que vi-
veu em Bolonha e que se encontra em seu livro intitulado 
Rethorica Novissima:

O que é a memória? A memória é um glorioso e admirável 
dom da natureza, através do qual reevocamos as coisas 
passadas, abraçamos as presentes e contemplamos as fu-
turas, graças à sua semelhança com as passadas (LE GOFF, 
1990, p. 453).

Gostaríamos igualmente de lembrar, como nos ensina 
o mestre Le Goff, que “(…) a memória é um elemento es-
sencial do que se costuma chamar identidade, individual 
ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamen-
tais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na 
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angústia”, e na alegria, acrescentamos nós. E finalmente, 
ele aponta seu sentido profundo, social e político:

A memória, onde cresce a história, que por sua vez a ali-
menta, procura salvar o passado para servir o presente e 
o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória 
coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 
homens (LE GOFF, 1990, pp. 476/477).

Temos certeza de que os “relatos-memória” contidos 
na presente obra representam um esforço coletivo de 
preservar um passado que vivemos como colonos, como 
estudantes capuchinhos, como sacerdote e como leigos 
inseridos numa sociedade em contínuo movimento. E lu-
tamos para que velhas formas de dominação e servidão, 
que nos vêm dos tempos da escravidão e do desprezo 
humano, fossem superadas e, em seu lugar, emergisse 
para todos os homens e mulheres uma sociedade em que 
todos e todas, livres, pudessem gozar a condição humana 
em suas inúmeras possibilidades.
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Frei Antoninho Pasqualon

N asci em Veranópolis, na comunidade de Nossa 
Senhora de Caravaggio, aos 6 de janeiro de 1942. 
Sou filho de Marcos Pasqualon e de Ermelinda 

Néspolo Pasqualon. Ingressei no Seminário de Vila Flo-
res com a idade de 11 anos, em 1953. Sou graduado em 
Filosofia e em Teologia. Fui ordenado sacerdote no dia 
21 de dezembro de 1969 pelo bispo Dom Benedito Zorzi. 
Exerci minha vocação de sacerdote da Província dos Ca-
puchinhos do Rio Grande do Sul totalmente dedicada ao 
ministério paroquial. Fui vigário das paróquias de Flores 
da Cunha, Veranópolis, Vacaria e Garibaldi. Atualmente 
sou pároco da de Vila Flores.

Minha primeira missão como sacerdote – 1970-1975

A minha primeira provisão do bispo Dom Benedito Zorzi 
e a primeira Obediência do Provincial frei Clóvis Frainer, 
foi trabalhar na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em 
Flores da Cunha. Ali iniciei o meu sacerdócio trabalhando 
como vigário paroquial, especialmente na coordenação da 
juventude, nos cursos de Batismo, juntamente com o frei 
Manoel Baldissera e Irmã Joana Gasparin. Foram seis anos 
muito proveitosos. Com os jovens tínhamos grupos em to-
das as comunidades. Fazíamos todos os anos a Festa da 
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Juventude. Havia também os movimentos de Emaús, Trei-
namento de Líderes Cristãos (TLC), Juventude Francis-
cana (Jufra), a quem acompanhava. Eram realizados cur-
sos, gincanas beneficentes, torneios de futebol de campo 
e salão, vôlei, etc. Foram seis anos maravilhosos vividos 
com os jovens e com aquele povo maravilhoso de Flores 
da Cunha.

Minha segunda missão como sacerdote – 1976-1987

Por estar fazendo um bom trabalho com a juventude 
de Flores da Cunha, o Provincial, frei Ângelo Salvador, 
veio solicitar a minha colaboração na Direção do Semi-
nário São José, de Veranópolis, pelo período de um ano, 
enquanto frei Marciano fazia o curso do Centro de Estu-
dos Franciscanos e Pastorais para a América Latina (Ce-
fepal), e depois assumiria a Paróquia São Luiz Gonzaga 
de Veranópolis. No Seminário estudavam 118 jovens do 2o 
grau. Em 1977, com a chegada de frei Marciano no Semi-
nário, assumi a Paróquia São Luiz Gonzaga, juntamente 
com o frei Doraci Tartari. Durante 10 anos trabalhamos 
em favor deste povo devoto de Nossa Senhora de Lour-
des. Foi um tempo de muitos cursos bíblicos, catequéti-
cos e organização das comunidades. O trabalho com os 
movimentos era intenso: casais cursilhistas, encontristas, 
Ordem Franciscana Secular (OFS), Emaús, Jufra, TLC, ze-
ladoras de capelinhas, cobradores de dízimo, conselhos 
das comunidades.
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Simultaneamente a festa de São Luiz Gonzaga, celebra-
va-se a da juventude, envolvendo as escolas, os grupos 
de jovens, as comunidades. Tivemos as Missões Popula-
res com os Freis Capuchinhos. Foi a época das constru-
ções dos centros comunitários nos bairros e capelas. Foi 
construído o “Lar São Francisco” para atender e abrigar 
os idosos necessitados. Foi adquirido o terreno e cons-
truído o Salão da Gruta para realizar a melhor e maior 
festa do município dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, 
cuja novena tinha participação de milhares de devotos. 
Depois de negociações junto as autoridades em Brasília, 
conduzidas pelo deputado federal Hermes Zanetti, foi 
restabelecido o dia 11 de fevereiro como o feriado muni-
cipal em comemoração a Nossa Senhora de Lourdes, pois 
o regime militar impusera que todos os feriados fossem 
transferidos para a segunda-feira mais próxima do dia 
determinado da comemoração. O povo de Veranópolis 
sempre cultivara uma grande devoção a Nossa Senhora 
de Lourdes, mas a devoção ganhou uma nova dimensão 
em 1942, quando ocorreu a promessa do povo de cons-
truir uma gruta em sua homenagem para agradecer-lhe 
a libertação das terríveis calamidades de uma prolongada 
seca e da praga dos gafanhotos.

Muitíssimas coisas aconteceram durante esses dez 
anos de trabalhos. Marcas profundas ficaram gravadas 
no coração do pastor e de todas as ovelhas. A Rádio Ve-
ranense sempre foi um instrumento maravilhoso na exe-
cução e motivação dos Projetos Pastorais, especialmente 
com o programa, que ainda hoje continua, “A Família Pa-
roquial”. Obrigado ao povo de Veranópolis!
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Minha terceira missão como sacerdote – 1988-1992

Em 1988 o Provincial frei Germano Miorando veio me 
propor mais um desafio: assumir a Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima e a Rádio Fátima, em Vacaria. Concluída 
minha missão em Veranópolis no dia 11 de fevereiro de 
1988, no domingo seguinte o bispo Dom Henrique Gelaim 
empossou-me na Paróquia e na Rádio Fátima de Vaca-
ria. Com a Rádio Fátima nas mãos, foi fácil entrar não só 
na paróquia, mas influenciar toda aquela região. Com os 
programas “Uma Voz em Família”, “O Clube da Amizade” 
e a “Missa Dominical”, era uma missão de Evangelização 
que se realizava todos os dias.

O segundo desafio foi abrir e conquistar junto ao go-
verno um canal de FM. No dia 7 de novembro de 1992 foi 
inaugurada a Rádio Sentinela da Serra FM, 101.5, da Rádio 
Fátima. A Rádio Fátima foi uma grande colaboradora na 
colocação do time do Glória no Campeonato Gaúcho da 
Primeira Divisão.

Minha quarta missão como sacerdote – 1993-2000

Depois de cinco anos de trabalhos intensos como pá-
roco e superintendente da Rádio Fátima, frei Germano 
Miorando, deixando o cargo de Provincial, solicitou ao 
novo provincial frei Aldo Colombo, a Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima. Deixando a Paróquia, também soli-
citei deixar a Rádio. Frei Aldo Colombo ofereceu-me en-
tão a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Flores da 
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Cunha. Aceitei com alegria, pois ali já tinha trabalhado 
por seis anos no início do meu sacerdócio.

Em fevereiro de 1993, assumi a Paróquia de Flores da 
Cunha. Logo na chegada o senhor Lourenço Castelan, do 
Grupo Florense, veio me oferecer a Rádio Nordeste de Flo-
res da Cunha. O Grupo Florense possuía a maioria das ações 
e decidiu desfazer-se da rádio pela dificuldade de gerenciá-

-la. Busquei os freis Capuchinhos, mas não houve interesse 
em razão da proximidade da Rádio São Francisco. A Igreja 
Universal queria comprá-la. Então fiz a oferta para o Mo-
vimento Carismático de Caxias do Sul, por intermédio dos 
coordenadores Moser e Francisco Longhi, que aceitaram o 
excelente negócio. Com a Rádio, que dali para frente levou 
o nome de “Rádio Mãe de Deus”, a paróquia teve o direito 
de um programa diário de 15 minutos e à Missa Dominical.

Flores da Cunha é uma comunidade unida, bem orga-
nizada, com condições econômicas de primeiro mundo. 
Um povo muito religioso, exageradamente trabalhador, 
solidário, simples, ainda cultivando o belo espírito co-
munitário. Para não depender simplesmente do dízimo e 
das festas, foram construídas as galerias ao lado da Igreja 
Matriz para aluguéis, cujas rendas ajudariam os bairros 
e capelas mais pobres. Todas as comunidades estavam 
bem organizadas.

Dei 14 dos mais preciosos anos do meu sacerdócio em 
favor desta comunidade de Flores da Cunha. Foi trabalha-
da também toda a admiração e devoção ao Frei Salvador 
Pinzetta. Lá está o Eremitério, visitado todos os dias por 
pessoas que têm grande admiração por esse futuro santo 
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da Igreja. Convivi quase por três anos com o frei Salvador 
Pinzetta, e sou testemunha de sua santidade. Muito rece-
bi e me enriqueci na convivência com esse povo que amei 
e que tenho certeza que por ele fui e serei amado.

Minha quinta missão como sacerdote – 2001-2011

Na virada do século fui convidado pelo Provincial, frei 
Álvaro Morés, para assumir a Paróquia São Pedro, de Ga-
ribaldi. No dia 4 de fevereiro de 2001, com a presença 
do Provincial, e de uma grande caravana de Flores da 
Cunha, fui conduzido à Matriz São Pedro para assumir 
essa nova missão. Grandes desafios estavam à minha es-
pera. De quatro sinos, apenas um repicava na torre da 
Matriz. Numa campanha relâmpago, em seis meses, esta-
vam mais três sinos novos repicando festivamente e ele-
tronicamente da torre.

Em seguida, celebrando os 110 anos da presença dos 
freis Capuchinhos em Garibaldi, foram planejadas e or-
ganizadas as Missões Populares com a equipe dos freis 
missionários de Vacaria. Iniciou-se assim uma grande re-
novação na Paróquia, a qual foi organizada em 76 setores 
e com mais de 400 grupos de famílias que se reuniam 
todos os meses, por meio da carta aos cristãos, boletim 
mensal que todas as famílias recebiam, e com as novenas 
de Natal e Páscoa. Todos os anos os setores eram visita-
dos com celebração de Missa e Reanimação. Isso ajuda-
va a cobrança do dízimo, o atendimento aos doentes, às 
famílias necessitadas, pois havia ministros para todos os 
serviços em cada setor. Assim, cada bairro e capela teve 
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a construção de sua Igreja e do seu Centro Comunitário 
(salão).

A Igreja Matriz foi restaurada na parte exterior e inte-
rior para conservar o patrimônio histórico da comunida-
de. Essa igreja foi construída por Frei Bruno Gillonay, no 
ano de 1924.

Seu órgão de tubos foi restaurado, para a alegria dos 
turistas e das noivas que apreciam a marcha nupcial no 
seu casamento.

O Salão “Rex Populi” foi totalmente reformado e adap-
tado no andar térreo com moderno restaurante, e nos 
espaços superiores, além do Escritório Paroquial bem 
adaptado, que possuía também salas para a catequese, 
para os cursos de pastoral e mesmo para aluguéis. Toda 
a praça da Matriz foi renovada e embelezada com o mo-
numento do sino maior para preservar a história. Tudo 
controlado por duas câmeras permanentes.

O povo de Garibaldi é muito religioso, solidário, cola-
borador, alegre e festivo. Tem boas lideranças em todos 
os serviços. A comunidade paroquial tem uma bela enti-
dade beneficente que atende às crianças e suas famílias 
de baixa renda, o Fraterno Auxílio Cristão (FAC). Essa en-
tidade é coordenada pela Paróquia e administrada gra-
tuitamente por uma Diretoria. Muito me enriqueci na 
convivência de 11 anos com este povo querido e amado 
de Garibaldi. A esse povo minha eterna gratidão.
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Minha sexta missão como sacerdote – 2012 – Paróquia 
Santo Antônio de Vila Flores

Atendendo à solicitação do Provincial, frei Cleonir Dal-
bosco, aceitei mais esse desafio. No dia 22 de janeiro de 
2012, na Igreja Matriz Santo Antônio, às 9 horas, fui em-
possado como pároco, tendo também compromisso com 
o futuro Santuário do Divino Pai Eterno e de colabora-
dor na pousada dos freis Capuchinhos. Apesar das limi-
tações de saúde e idade avançada, é mais um desafio que 
se apresenta.

Já tivemos, no ano de 2012, a realização das Santas 
Missões Populares com os freis Capuchinhos de Vacaria. 
Toda a reanimação missionária acontece para despertar 
as motivações humanas, culturais, sociais e acima de tudo 
religiosas dos cristãos. A valorização da pessoa humana 
como filho de Deus. Além da devoção a Santo Antônio, a 
Nossa Senhora da Salete, agora se apresenta a Devoção 
ao Divino Pai Eterno, em todo o Brasil e especialmente 
em nossa região. Que essa terra, que é berço de tantas 
vocações sacerdotais e religiosas, continue frutificando 
em boas lideranças para o Reino de Deus.

Espero oferecer os últimos anos ativos da minha vida 
em favor desta comunidade que me viu nascer. Espero 
fechar com chave de ouro esta página da minha história 
em favor dos meus conterrâneos.
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Agradecimento

Jamais esquecerei essas Paróquias, às quais já dei 44 
anos da minha vida sacerdotal. Nós passamos, só fica o 
bem que realizamos, as amizades construídas, os favores 
dados e recebidos. As obras deixam as marcas, os sinais 
de nossa passagem por este mundo. Deus foi bom e per-
mitiu que eu tivesse a alegria de servir essas importantes 
comunidades. Apesar das limitações e fraquezas, pro-
curei ser fiel a Deus e às orientações da Igreja. Procurei 
sempre com simplicidade agir e tratar a todos com reti-
dão e justiça, como Cristo o teria feito. Procurei ser fiel 
à verdade, servindo a todos com amor e igualdade. Le-
varei por toda a vida o coração cheio de saudades e aci-
ma de tudo cheio de amizades conquistadas, construídas 
durante esse tempo de convivência fraterna. Carregarei 
sempre comigo o exemplo de trabalho, de solidariedade, 
de amizade, de fé, de esforço e disponibilidade, de alegria 
e bom gosto dessas comunidades cristãs. Sempre e só 
levei as coisas boas de cada pessoa com as quais convivi.

Nós escrevemos uma página da História, outros a con-
tinuarão. O importante é que todos façam a sua par-
te nesta história que continua. Podemos afirmar que o 

“Amor” é a coisa mais lindo do mundo. Ele faz sorrir, mas 
às vezes também faz sofrer e chorar, mas o importante é 
saber amar.

As obras lembram a passagem, mas muitas ficam no 
anonimato. O bom é que a História registra marcas afá-
veis nos caminhos daqueles que trazem em si o sentido 
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da construção sobre a vida e sobre as criaturas. Encon-
tramos, pelas andanças, homens de percepção universal, 
que buscam a construção de obras perenes, porque aten-
dem aos chamados humanos. Encontramos igualmente 
homens virtuosos, de dizeres sábios, porque sabem ouvir 
e falar com o coração. Encontramos homens que se reve-
lam gigantes pelas obras do silêncio.

Encontramos o homem, o amigo, o padre, o líder que 
guarda em si todos esses adjetivos, e que demonstrou 
nesse tempo de convivência com todas as possibilidades 
do fortalecimento pessoal, da edificação da crença, da 
parceria em busca da concretização de ações em prol do 
bem comum…

O que nos alegra e satisfaz são o reconhecimento, a 
gratidão e as saudades. E o desejo de que Deus seja uma 
presença constante na caminhada que se reinicia sobre a 
égide do bem e do amor.

Ao povo querido de cada comunidade paroquial em 
que trabalhei, aos queridos colegas de caminhada, espe-
cialmente do curso de 1959, que tem como Patrono Dom 
Orlando Dotti, deixo o meu abraço, a minha estima, o 
meu apreço, com a minha bênção sacerdotal: Em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.



323

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

Adelmo Pasquali e 
Ilidi Pasquali

N asci em Gaurama no dia 17 de agosto de 1941. Sou 
filho de Ermínio Omobono Pasquali e de Maria 
Caldato. Ingressei no Seminário de Vila Flores, 

em 1953, com a idade de 11 anos. Saí do Convento de Ma-
rau, em 1962, antes de completar o Ensino Médio. Dedi-
quei toda a minha vida ao magistério no Ensino Básico, 
em Gaurama. Casei com Ilidi Valduga, em 1966, enfermei-
ra de profissão. Tivemos duas filhas e dois filhos: Eliseth, 
Everson, Cristiane Regina e Tiago Roberto. Sou graduado 
em Estudos Sociais, com Pós-Graduação em Supervisão 
Educacional. Exerci a função de diretor de escola, presidi 
o Lions Clube de Gaurama e de diversas instituições so-
ciais e religiosas. Participei diretamente da política exer-
cendo o cargo de vereador em minha cidade. Resido em 
Gaurama.

O motivo que me levou a abandonar o projeto de vida 
religiosa e sacerdotal foi muito banal. Explico: surgiu 
um pequeno problema emocional, procurei o orientador 
educacional ou, melhor dizendo, confessional. Ao invés 
de me aconselhar, mandou-me para a Casa Canônica da 
Vila Camargo para aguardar a dispensa dos votos religio-
sos de Roma. Foi muito humilhante, mas encarei a rea-
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lidade. Um mês depois, veio a dispensa e deixei a vida 
religiosa.

Depois de sair do seminário, concluí o ensino de se-
gundo grau em Passo Fundo, fiz o curso de Graduação 
em Estudos Sociais e, mais tarde, Pós-Graduação em Su-
pervisão Educacional.

Minha principal profissão foi o magistério. Desempe-
nhei a função de diretor de escola por mais de 20 anos, e 
fui secretário municipal da Educação. Fui vereador, pre-
sidente do Lions Clube, presidente de diversas entidades 
sociais, políticas e religiosas.

Minha experiência de vida mais relevante foi no ma-
gistério, ao lidar com alunos do Ensino Fundamental e 
principalmente no Secundário, ao acompanhar o desen-
volvimento dos ensinamentos científicos. Uma experiên-
cia gratificante foi trabalhar com alunos adultos de “EJA”, 
pois o interesse para aprender era bem maior.

Algo pitoresco que me marcou: uma delas, o passeio 
feito em Vila Ipê a uma fazenda, em que no acampamen-
to de dois dias, entre caçar passarinhos ou pescar, foi o 
pernoite no meio do feno dos animais da fazenda. Foi o 
máximo. Outro a destacar foi a “façanha” de salvar Ezí-
dio Paese de afogamento na piscina, se é que era piscina, 
melhor dizer, num açude, em Vila Ipê. Foi uma façanha ou 
uma atitude de salvar um colega de se afogar. Agarrei-o 
pelos cabelos e consegui levá-lo às margens são e salvo. 
Talvez essa seja uma façanha a destacar.
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A minha esposa Ilidi é uma pessoa fenomenal, compa-
nheira de todas as horas, na alegria e também nas dores. 
Exímia doceira e cozinheira. Não posso deixar de desta-
car as dimensões sociais, políticas e culturais que ela já 
desempenhou e continua desempenhando na sociedade.

Se por um lado não alcancei meus objetivos na vida re-
ligiosa, fui compensado criando uma família maravilhosa. 
Com a companheira Ilidi, tivemos quatro filhos: Eliseth e 
Everson, ambos professores, Cristiane Regina, jornalista, 
e o Tiago, farmacêutico e bioquímico.

Minhas considerações finais: destacar a iniciativa des-
te grupo ao propor este projeto. Agradecer a todos pela 
oportunidade de apresentar as minhas considerações 
sobre a situação e atuação no período em que vivemos no 
seminário e principalmente a experiência que levamos 
para os dias subsequentes àqueles vividos no internato.

O nosso futuro, enquanto indivíduo-pessoa, será aque-
le que nós o projetamos baseados na experiência adquiri-
da anteriormente.

Um abraço e um agradecimento do tamanho do Brasil 
a todos vocês organizadores e a todos os ex-colegas de 
seminário. E não esquecer: que “sirvam nossas façanhas 
de modelo a toda a Terra”. Abraços a todos e muitas feli-
cidades de Adelmo e Ilidi.
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Antônio Laurindo Viel

S ou filho de Vitório Viel e de Albina Casagrande. 
Nasci em 15 de julho de 1942, em Monte Belo do Sul, 
RS, Linha Fernando Lima. Ingressei no Seminário 

Seráfico Santo Antônio, de Vila Flores, em 1953, com a 
idade de 11 anos. Saí do Convento São Lourenço de Brin-
des quando cursava Teologia. Sou formado em Filosofia 
e exerci a profissão de comerciante e, atualmente, sou 
corretor de imóveis. Sou casado com Clélia Maria Cor-
rea, formada e profissional de Serviço Social. Temos duas 
filhas, Fabíola Correa Viel e Vitória Regina Correa Viel, e 
um filho, Marcos Vinícius Correa Viel.

Em 1952, numa sala de aula, do Colégio Sagrada Família, 
onde hoje é a sede da prefeitura de Monte Belo do Sul, 
um irmão marista, após a apresentação de uma palestra 
ou música num gravador de fio, perguntou aos alunos: 
Quem gostaria de ser marista? Lembro-me que eu me 
levantei e disse: Eu.

Não lembro por que, mas depois, em janeiro de 1953, 
junto com outros sete meninos de Monte Belo – Valter 
Bruschi, Deolino Bruschi, Milton Manzoni, Nelson Viel, 
Raul Cantoni, Sérgio Cantoni – fomos para o Seminário 
dos Capuchinhos de Vila Flores, levados por meu pai, 
para iniciar uma caminhada ou trajetória, como alguém 
já disse, para mudar, de forma profunda, a nossa vida.
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Dispenso-me de me aprofundar em relatos, histórias 
individuais, a influência na minha longa permanência e 
convivência nos sete seminários, pois a lembrança que 
tenho é principalmente da minha paixão pelos esportes 
e principalmente pelo futebol, do qual guardo muitas e 
belas passagens, como a de um jogo entre os estudantes 
capuchinhos de Ijuí e os de Marau. Num cruzamento do 
Rosalino Polita fiz o gol que deu a Marau a vitória por 1 a 0.

Em 1968, quando me desliguei do projeto até então se-
guido, achei que toda aquela estrutura cultural adquirida 
em nada me serviria para a vida que me propunha iniciar. 
Por um ano e meio morei em Porto alegre e trabalhei com 
o padre Paulo de Nadal, na Cáritas Brasileira.

Em 1970, atendendo a um apelo de meu pai, fui para o 
Mato Grosso do Sul (Dourados) para acompanhar um meu 
irmão e focar exclusivamente nos negócios comerciais 
que faziam parte do meu projeto pessoal. Um próspero 
comerciante, Olímpio Perondi nos acolheu e nos propôs 
uma sociedade de 10% na fundação da empresa Cerealista 
Matosul Ltda., que se tornou mais tarde muito próspera.

Após três anos, me retirei da empresa e junto com a fa-
mília assumimos o restaurante, bar e rodoviária. Durante 
esse período, em 1973, casei-me com Clélia Maria Cor-
rea, que conhecera no breve tempo na Cáritas Brasileira. 
Formada em Serviço Social pela Universidade Federal de 
Santa Catarina, exerceu sua profissão de assistente social 
nas prefeituras de Dourados, Chapecó, São Leopoldo e 
Novo Hamburgo. Os filhos Marcos Vinicius Correa Viel, 
Fabíola Correa e Vitória Regina Casagrande Viel, todos 
nasceram no Mato Grosso do Sul.
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Em 1978, nos transferimos para Chapecó e aí permane-
cemos por quatro anos bem-sucedidos. Após, por vários 
motivos, fomos à falência. Mudamos para São Leopoldo 
em 1983 e recomeçamos. Tornei-me corretor de imóveis, 
profissão que até hoje exerço e foi aqui que comecei a 
avaliar os anos de minha formação e dar outro sentido à 
vida e valorizar aqueles anos passados no seminário.

Vejam que somente em 2011, por ocasião do segundo 
encontro dos formandos de 1959, eu voltei a me encon-
trar com colegas e sentir na pele o calor e o carinho de 
um grupo que eu esquecera. E sobre isso quero dar um 
testemunho e uma opinião a respeito desse grupo de co-
legas que eu não via há mais de 50 anos. Encontrei pes-
soas de alto nível cuja profissão, a maioria exitosamente 
dedicou à formação humana e todos transmitem muita 
sabedoria e simplicidade contagiantes. Direcionaram sua 
vida profissional com alicerces adquiridos nos bancos 
do seminário, naquilo que é mais importante e o fizeram 
muito bem. Alguns mais, outros menos, são exemplos de 
como viver. Eu me considero exceção, mas o espírito da-
queles anos no lar dos capuchinhos é um parceiro que 
me acompanha, que me ajuda a viver e agir em todas as 
circunstâncias, a manter a fé e a esperança na minha tra-
jetória pessoal e profissional.

Clélia Maria Corrêa Viel

Nasci em Tubarão – Estado de Santa Catarina no dia 17 
de novembro de 1944. Tive uma infância normal, na con-
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vivência de dois irmãos: Norberto Luiz, o mais velho e 
o único homem e Vitória Regina, a caçula. Como era de 
costume naquela época, as famílias costumavam dedicar 
seus filhos como afilhados a um santo e, por isso, Clélia 
Maria a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Norberto 
Luiz a São Luiz Gonzaga e Vitória Regina à Mãe de Deus. 
Uma coisa muito interessante, a gente tinha um quadro 
com a estampa do santo, eu tinha muito medo da Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro e até hoje não sei por quê.

Em 1950 começou minha trajetória escolar. Frequentei 
o Jardim de Infância no Colégio São José, em Tubarão, 
dirigido pelas Irmãs da Divina Providência. Nesse Colégio 
também cursei o primeiro ano primário e lembro-me da 
professora Benedita, muito amável. O nome do Colégio é 

“Colégio Normal e Ginasial São José”.

É importante comentar que a escola tinha a seguinte 
organização: Jardim de Infância 5, 6 anos. Já no primei-
ro ano tinha que ter 7 anos completos, depois seguiam o 
segunda, terceira e quarta séries e o exame de admissão 
quando se recebia a habilitação para a quinta série. Com-
pletada essa etapa, cursava o Ginasial – mais quatro anos 

– quando se aprendia latim, francês, habilidades femini-
nas, canto, etc… Esse curso ginasial era só para meninas, 
pois os rapazes iam para o Colégio Dehom, onde hoje 
está a UNESUL. Terminado o curso ginasial, vinha o Clás-
sico, Normal e Técnico em Contabilidade. O primeiro era 
voltado para quem iria fazer o vestibular; as pessoas que 
iriam seguir a carreira de professora cursavam o Normal.
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A segunda série primária eu creio ter cursado em 1952, 
no Colégio de São Ludgero, na cidade do mesmo nome, 
perto de Braço do Norte, distante de Tubarão uns 50 qui-
lômetros, à qual se chegava em estrada de chão que, em 
época de chuva, ficava muito difícil. Hoje as estradas são 
asfaltadas.

Acontece que meu irmão foi para um bom colégio na 
cidade de São Ludgero. Uma porcentagem muito repre-
sentativa dos meninos de Tubarão era mandada para 
aquele internato para ver se se “emendavam”, pois algu-
mas vezes tinham “aprontado”. No meu caso, eu era muito 
apegada ao mano e queria ir com ele. Assim se fez, pas-
sei um ano muito interessante, aprendendo coisas que 
nunca tinha feito em casa. Por exemplo: debulhar milho, 
tomar banho de água de caldeira, pegar galinhas para de-
pená-las, varrer o pátio com vassoura de coqueiro, etc.

Tinha uma professora muito querida, parece que a vejo, 
com seu vestido branco até passar o joelho e meias gros-
sas, sapato preto fechado, óculos e cabelo preso com um 
cocó. Esta era a dona Maria Rosa dos Santos. No boletim 
do aluno que ainda tenho, consta Grupo Escolar São Lud-
gero e nossas avaliações eram feitas levando em conside-
ração: comportamento, aplicação, Português, Aritmética, 
História, Geografia, noções complementares e Religião. 
Nas aulas de piano a professora usava uma vara de mar-
melo para apontar a nota na partitura e dar nos dedos 
quando não acertávamos. Sim, tinha músicas que eram 
tocadas a quatro mãos por mim e pelo mano. Também 
nos apresentávamos em dias de festa e quando os pais 
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vinham nos visitar. A música chamava-se Paulo e Virginia, 
da qual guardo a partitura até hoje. Quem sabe, um dia, 
um neto venha a tocá-la. De volta a Tubarão, passei para 
o Colégio São José, no qual fiquei até o segundo ano gi-
nasial. Foi muito difícil, pois na adolescência a coisa toma 
outro rumo, e eu não fugi da regra, reprovei em Latim, 
era o meu suplício, bem como as Ciências Exatas.

Terminado o ginásio ingressei na Escola Técnica de 
Comércio – Curso Básico. Quando terminei os quatro 
anos, passei para o Técnico em Contabilidade, que era 
a sequência do Básico. Este curso funcionava na Escola 
Estadual Senador Francisco Benjamim Galotti, que mais 
tarde passou a ser chamado Colégio Estadual Francisco 
Benjamim Gallotti. No período em que estudava no Téc-
nico, eu via passar as pessoas que estudavam no Normal 
e achei interessantes as conversas sobre as matérias. É 
importante ressaltar que, no Técnico, as aulas eram à 
noite, e o outro curso era à tarde. Pensei: posso fazer os 
dois e assim me redimir do ano que rodei, também por-
que, já disse, as ciências aritméticas não eram o meu for-
te. Então, comecei a corrida, estudava em dois turnos e 
não tinha tempo para nada.

Terminei o Colégio Normal, mas eu queria mais. Então, 
me arrisquei a fazer o vestibular, mas todos diziam que 
eu não teria base, não tinha feito o Clássico… Mas, enfim, 
fui para Florianópolis e fui vitoriosa. Passei na Faculdade 
de Serviço Social. Ainda faltava o último ano da Escola 
Técnica. Fiz a transferência de Tubarão e o cursei junto 
com o primeiro ano da Faculdade em Florianópolis.
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Naquela época a Universidade Federal de Santa Cata-
rina tinha suas faculdades em diversos lugares. Só depois 
que me formei é que todas foram agregadas na Trindade, 
onde se situa o Campus Universitário.

Trabalhei como estagiária e pesquisadora na Legião 
Brasileira de Assistência, que hoje não mais existe em vir-
tude de outros programas criados. Como estagiária, tra-
balhei na Ação Social Diocesana em Florianópolis, e após 
me formar fui contratada. Foi aí que aconteceu o encon-
tro com meu “Príncipe Encantado”, Laurindo Viel. Ele 
era da Cáritas Brasiliera – Secretariado Regional do Rio 
Grande do Sul, e Santa Catarina pertencia a essa região. 
Os encontros da Cáritas eram realizados um ano em cada 
Estado. Nós, as estagiárias, sempre éramos convocadas 
a trabalhar e participar, e com isso conhecíamos toda a 
equipe da “Regional” daquele tempo: Maurício Vian, Ivo 
Guizzardi, Older Parisotto, Flávio Dutra, Silvio Laffem, 
Irmã Alice Terezinha, quase responsável pelo meu namo-
ro com Laurindo, Cônego Paulo De Nadal, Padre Afonso 
Emendoerf, Lauro Locks e assistentes sociais: Alvimera e 
Maria Alice, Vânio e tantos outros…

Então, após algum tempo, veio o casamento, em 14 de 
julho 1973, quando mudei completamente minha vida. Saí 
da Cáritas para ir morar em Dourados, no Mato Grosso 
do Sul. A mudança foi muito grande, inclusive de fuso ho-
rário, os costumes, rotina, trabalho, etc… No Estado do 
Mato Grosso do Sul, vivenciei a experiência de ser mãe, 
de ser dona de casa, esposa, ficar longe da família por 
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longo período, enfim, vivenciar outra abordagem de Ser-
viço Social.

As amizades que tivemos em Dourados nos marcaram 
muito. Lá existe uma mistura de gente de todas as partes 
do Brasil, uma experiência muito rica. Tivemos três filhos, 
em Dourados, Marcos Vinicius Corrêa Viel, Fabíola Cor-
rêa Viel e Vitória Regina Casagrande Viel. Esta foi para 
Chapecó com dois meses de vida. Falo em Chapecó por-
que saímos de Dourados para estar mais perto da família 
e porque surgiu uma oportunidade de trabalho. Nessa ci-
dade morava minha irmã, desde 1978.

Como bons ciganos, em 1983 viemos para São Leopol-
do, onde reside meu irmão. Tudo isso não foi muito fá-
cil. Essa fase nos marcou muito, pois Laurindo ficou em 
Chapecó e nós recomeçando a vida no Rio Grande do Sul. 
Laurindo tinha negócios e precisava de tempo para vir e 
as crianças estavam se transferindo de suas escolas e não 
podiam perder aulas. Novo aprendizado!

Depois de casada é que fiz uma especialização em Te-
rapia de Família. Fiz vários cursos de aperfeiçoamento na 
área de Serviço Social, tive oportunidade de auxiliar na 
implantação do Conselho da Infância e Juventude de São 
Leopoldo, bem como do Conselho do Idoso e do Conse-
lho Municipal de Assistência Social (COMAS).

Bom, dei uma pincelada de como foi minha trajetória, 
agora gostaria de falar sobre meu trabalho e a experiên-
cia como líder, mulher, minha origem e peraltices…
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Sou filha de Lídia Ghizzo e de Elpídio Antunes Corrêa. 
Minha mãe, pessoa forte, muito religiosa, estudiosa, de-
dicada, caprichosa, lutava “com unhas e dentes pela cau-
sa que abraçava”. Fez o curso Normal no Colégio São José, 
em Florianópolis e tinha que ir de charrete até Tubarão. 
De lá, de trem, pela Estrada de Ferro Dona Tereza Cristi-
na, até Laguna e então tomar o navio Max para Florianó-
polis. Toda essa viagem durava uma semana para chegar 
em Florianópolis, só voltava no final do ano.

Depois de formada foi dar aulas numa escola estadual 
em Tubarão. Filha de imigrantes Italianos, dedicou-se 
à catequese, fundou a Congregação da Doutrina Cristã, 
que hoje tem outro nome. Montou centros catequéticos 
em vários bairros de Tubarão. Lembro que nós, crianças, 
estávamos sempre com ela e felizes da vida, pois íamos 
na charrete do Antoninho.

Meu pai tinha uma letra de fazer inveja, estudou até o 
segundo primário. Ele era espirituoso, prestativo, tinha 
facilidades nas artes manuais. Fabricava cata-ventos, ca-
leidoscópios, bonecos que pulam, pipas, armarinho de 
boneca, mesinha, cadeirinha e outros. O material que 
usava era reciclado. Servia a todos (quem precisava de 
alguma coisa, corria para ele), ensinava a dirigir, andava 
de bicicleta. Enfim, todos gostavam muito dele, princi-
palmente as crianças. Lembrei-me de uma coisa que ele 
fazia para seus netos: escrevia cartas e colocava no cor-
reio endereçada para cada um e colocava: Ao jovem es-
tudante – dizia que era para estimular. Para os que não 
estavam na escola, mandava desenhos. Papai era descen-
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dente de bugres e portugueses, isso me leva a pensar se 
não somos descendentes de Diogo Alves Corrêa.

Falando agora de mim, ainda quando criança, lembro-
-me das vezes que saí nas procissões vestida de anjinho, 
de Santa Terezinha e outras figuras. Andava de bicicle-
ta de “mocinha”(como chamavam as bicicletas próprias 
para mulheres), gostava de ir ao ensaio de preparação 
para o desfile de 7 de setembro, brincar de professora, 
pular corda, jogar peteca e sete marias e tantos outros 
brinquedos. Minha juventude foi boa e bem vivida. Parti-
cipava do Centro Cultural Teixeira Nunes, da União Estu-
dantil Tubaronense, fazendo parte da Diretoria.

Ajudei a criar o time de voleibol da Escola Técnica do 
Comércio e também o Conjunto Musical Feminino “Ci-
dade Azul”. Este foi um grande desafio, pois, na época, 
não existia nada desse gênero na cidade. Esse assunto 
me traz a lembrança de nossa coragem, éramos seis, al-
guns pais não aceitavam. Nós, garotas e mulheres, pense 
bem, não tínhamos um maestro ou mesmo alguém que 
nos treinasse, foi tudo “na raça”. Cada uma tocava o ins-
trumento de que tinha conhecimento. Chegamos a nos 
apresentar num clube. Deu tudo certo.

Outra atividade que indicava nossa ousadia foi ser da 
equipe da União Tubaronense de Estudantes (UTE), que 
fazia um programa de rádio aos domingos. O programa 
era ao vivo, a gente preparava a matéria antes, com notí-
cias estudantis, crônicas, entrevista, pensamentos, reca-
dos e outros.
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Quando fui para a universidade tive oportunidade de 
participar do Projeto Rondon, uma vez em Joinville e ou-
tra no interior da Bahia. A riqueza de conhecimento e o 
aprendizado nesses eventos foi muito grande, pois pude-
mos compartilhar com alunos de outras universidades e 
de outras áreas. Apesar de muitas vezes criticarmos os 
militares, lá estávamos nós num projeto criado por eles.

Fui presidente do Diretório Acadêmico do Serviço So-
cial, bem na época da ditadura e tive o desprazer de ser 

“vigiada”, e ver o próprio Diretório ser vasculhado para 
constatarem se tinha material ”subversivo”. Algumas ve-
zes, quando nos reuníamos na praça e a Polícia Montada 
vinha, nos valíamos das bolitas de gude jogadas no chão e 
os cavalos resvalavam. Foi muito difícil esse período, mas 
aprendemos muito e entendemos que houve um cresci-
mento pessoal com a experiência.

No que se refere ao meu trabalho profissional, o meu 
primeiro emprego foi na Cáritas – Ação Social Arquidio-
cesana (ASA), em Florianópolis. Desempenhava o papel 
de coordenadora dos projetos sociais nas paróquias. De-
pois, fiquei um bom período sem trabalhar fora quando 
fui para Mato Grosso. Mas um belo dia surgiu um chama-
do para a Prefeitura de Dourados – Mato Grosso do Sul. 
Trabalhei junto a uma aldeia indígena auxiliando o pes-
soal técnico na orientação das famílias. Também monta-
mos um projeto de atendimento ao “Menor trabalhador 
de rua “.

Com o grupo de garotos engraxates resgatamos a ques-
tão da escola, bem como orientação às famílias. Quando 
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fui para Chapecó, trabalhei na prefeitura, primeiro na 
montagem dos Centros Comunitários, organização e es-
truturação das diretorias. Criamos junto a Diretoria de 
Esporte, os Jogos Comunitários dos Bairros. Esse traba-
lho nos proporcionou muita realização, pois organizamos 
esse evento como se fosse um torneio muito importante, 
procurando fazer participar todas as faixas etárias e os 
gêneros. As modalidades foram estudadas e procuramos 
fazer com que todos os esportes fossem praticados: vô-
lei masculino e feminino, futebol, em várias modalida-
des, truco, três sete, pingue-pongue, assim por diante. A 
abertura era uma beleza, e o encerramento, com meda-
lha e tudo. Além desse programa, também coordenava os 

“cursos de soja “, curso de gestante e tantos outros. Tam-
bém tivemos uma participação em alguns projetos com 
crianças e adolescentes.

Quando vim para São Leopoldo, foi o meu maior desa-
fio. Tive que começar sozinha, não tinha nada, uma mesa 
e uma sala. Eu, quando vim, achava que, por ser perto 
de Porto Alegre, tinha muitas assistentes sociais. Grande 
engano. Foi em 1985 que a cidade teve cinco enchentes, 
coisa muito séria e ficou sob nossa responsabilidade a 
coordenação dos alojamentos, recebimento das pessoas 
e sua triagem para ver suas necessidades. Devagar, fui 
montando uma equipe graças ao responsável pela Defesa 
Civil, e conseguimos. Depois, foram sendo organizados 
os projetos, e entraram as estagiárias de Serviço Social 
da ULBRA – Canoas. Mais tarde vieram as estagiárias da 
UNISINOS. Nosso trabalho cresceu, mas, como sempre, 
os recursos eram poucos. Então conseguimos tocar os 
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projetos por meio de uma parceria com o Estado. Teve 
épocas em que supervisionava 11 estagiárias e também 
coordenava o Setor de Habitação, Saúde e Assistência 
Social.

Enfrentamos o “não entendimento” das ações de Ser-
viço Social por parte do poder público e dos políticos, 
muitas vezes boicotando nosso trabalho, não repassan-
do pessoal que fosse qualificado e concursado. Naquela 
ocasião, a saída foram as estagiárias que, no meu ver, fo-
ram “escolhidas a dedo” passando a ser meu braço direito. 
A gente falava a mesma linguagem, sendo nosso agir e 
pensar direcionado para outro prisma, mas muitas foram 
as vezes em que fui questionada e não aceitavam minha 
maneira de agir. Entra aí a questão prática e a questão 
teórica. Hoje ainda mantenho contato com algumas delas 
e que estão em cargos de chefia e agora me dão razão.

Nessa minha fase de trabalho em São Leopoldo recebi 
um apoio muito grande da comunidade, principalmente 
do Rotary Sul do qual meu irmão é membro. Depois, to-
das as entidades nos apoiaram. A elas sou grata, pois só 
assim conseguimos ter recursos para alguns projetos.

Nossa, quanta luta! Lembro as invasões de terras públi-
cas. Lá íamos nós, na frente, organizando e conversando 
com as famílias. Fiquei muito tempo com a responsabili-
dade das três áreas: Saúde, Assistência Social e Habitação 
(SEMAMSASH). Passei toda a reforma da municipalização 
da saúde e o SUS, quando então foi criada a Secretaria 
própria e assim por diante. A implantação dos Conselhos 
da Assistência Social (COMAS), o da Criança e do ado-
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lescente (COMDICA), o Conselho Tutelar e o Conselho 
do Idoso (CMDCI) que foi antecedida de muitas reuniões, 
discussões, treinamento, e briga mesmo, mas saiu do pa-
pel para a ação. Tivemos muita ajuda da OAB, das uni-
versidades, entidades sociais, da Igreja e da comunidade 
em geral. Entretanto, é importante ressaltar que, muitas 
vezes, a gente era “malvista” e “mal interpretada” porque, 
por força da profissão, questionávamos bastante. Tinha 
gente que queria nos ver longe!

Terminado o mandato do prefeito, ganhou o partido 
contrário. Como tivemos um tempo na vitrine, tivemos 
de sair e fui transferida para o Hospital Centenário. Para 
mim, novo desafio, pois nunca tinha trabalhado num 
hospital. Pensava: tenho a teoria e como devo aplicar, é 
só ter ética, estudar mais e vamos lá. No Hospital havia 
outra assistente social que se sentiu ameaçada. Isso foi 
um capítulo à parte e daria um livro.

Ao lado do Hospital há o Asilo São Francisco, uma insti-
tuição de 40 anos, coordenada pela Irmãs. A administra-
ção estava ligada ao Hospital e ali eu pude atuar, um cam-
po que abri também para estágio. Novo desafio e muito 
importante é colocar o estagiário na mudança e na prá-
tica de seus métodos de atendimento. Sei que foi muito 
bonito os moradores da casa receberem a comunidade e 
terem uma festa por mês, com baile e outras apresenta-
ções. Muito rico esse trabalho.

Estando no Hospital, tive a oportunidade de atender 
às adoções, pois a assistente social do Fórum teve de ti-
rar férias e coube a nós fazermos os encaminhamentos. 
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A experiência e o aprendizado que tivemos com os pais 
adotivos foi maravilhosa. Tem criança cuja família até 
hoje me procura para dar notícia. Já tem gente na facul-
dade. Bom, esse é mais um assunto que renderia um livro 
ao estilo das histórias de vida.

Passada essa fase de São Leopoldo, fiz um concurso 
para a prefeitura de Novo Hamburgo. Ali minha atuação 
foi especificamente na área do idoso. Conseguimos mon-
tar quatro grupos em bairros diferentes, onde se priori-
zava a convivência, a recreação, passeios e planejamento 
das ações. Foi muito rico, pois sente-se o gosto e a ale-
gria que os componentes dos grupos têm em relação à 
participação e criatividade. Também tive um tempo de 
atendimento no plantão social, no Albergue Municipal e 
na supervisão e acompanhamento aos participantes do 
Bolsa Família.

Deixei por último para mencionar a alegria de meu vi-
ver, os netos: Laura, Luiza, Lídia, o pequeno Vitor e o Wil-
liam, o mais velho, com 17 anos.



341

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

Darcy Spadini

N asci em Garibaldi, na comunidade de Vila Jardim, 
aos 16 de abril de 1941. Sou filho de Viscente Spa-
dini e de Josefina Nosini. Ingressei no Seminário 

Seráfico Santo Antônio, de Vila Flores, em 1953, aos 11 
anos de idade. Saí do Convento São Francisco de Garibal-
di durante o ano do noviciado, em 1960. Sou graduado e 
pós-graduado em Letras. Dediquei minha vida a ensinar. 
Fui professor do Ensino Básico. Exerci o cargo de secre-
tário de Educação do município de Garibaldi e, por seis 
meses, o de secretário de Turismo. Casei com Julieta Jo-
sephina Tosin, ela também professora do Ensino Básico. 
Temos dois filhos, Sidney Spadini e Silvio Vicente Spadini, 
ambos formados em medicina.

A minha desistência da vida religiosa ocorreu no mês 
de julho de 1960, quando me encontrava no noviciado, 
em Garibaldi. Voltei a viver no interior do munícipio, jun-
to de minha família, a qual aceitou com tranquilidade a 
minha decisão.

Iniciei, no ano seguinte, o curso de Contabilidade – 
hoje equivalente ao Ensino Médio – no Colégio Marista 
Santo Antônio, na cidade de Garibaldi. Ainda no primei-
ro semestre de 1961 alistei-me no Serviço Militar, sen-
do convocado, em julho, para incorporação no 3o Bata-
lhão Rodoviário de Vacaria. Naquele quartel reencontrei 
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alguns colegas de seminário. Realizamos três meses de 
treinamento inicial, ao fim do qual fui designado para 
trabalhar na Casa de Ordens.

Naquele ano, ocorreu a renúncia de Jânio Quadros e 
seu vice, João Goulart, foi impedido de assumir a Presi-
dência da República. O então Governador do Rio Grande 
do Sul, Leonel de Moura Brizola, cunhado de Jango, ini-
ciou um movimento que culminou na Campanha da Le-
galidade.

Em 25 de agosto, Dia do Soldado e feriado para os mi-
litares, fomos colocados em prontidão. Quem estava no 
quartel não podia sair, e os que estavam nas ruas foram 
buscados pelas viaturas. À noite, na hora da revista, o co-
mandante nos informou o motivo de tal medida: a renún-
cia de Jânio Quadros.

A partir desse dia passamos a dormir fardados, fuzil 
embaixo do travesseiro e mochila ao lado da cama.

Alguns dias após o 25 de agosto, um grupo de 100 sol-
dados, entre os quais me incluía, foi destacado para guar-
necer a ponte férrea sobre o Rio Uruguai em Marcelino 
Ramos, cidade na divisa com Santa Catarina. O nosso 
transporte foi realizado em dois caminhões Alfa Romeo. 
Viajamos na carroceria por oito horas, sob sol e poeira 
intensos, com capacete de aço de três quilos e meio na 
cabeça.

Chegamos às 23h e fomos acomodados no salão da 
paróquia. Dormimos sobre o assoalho do salão, sem jan-
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tar, sem banho e sem água sequer para lavar o rosto e as 
mãos. As duas mantas e o pequeno travesseiro que levá-
vamos fizeram as vezes de colchão. O cansaço da viagem, 
porém, nos facilitou o sono, interrompido de tempo em 
tempo para mudarmos de posição devido à dor nos ossos. 
No dia seguinte fomos acomodados em vagões equipados 
com beliches, estacionados na estação ferroviária, próxi-
mos à ponte.

Com o passar dos dias uniram-se ao nosso grupo di-
versos regimentos militares oriundos de outras cidades 
gaúchas, mormente de Bagé, Santana do Livramento, 
Uruguaiana e Jaguarão.

Na tarefa de guarnecer a ponte, ficávamos nas cabecei-
ras, sob regime de escala, revistando os trens. Quem não 
estava de plantão preparava as trincheiras nas encostas 
do Rio Uruguai, próximo à ponte. Outra tarefa que reali-
zamos foi instalar explosivos sob a cabeceira catarinense 
da ponte. O detonador, conectado por cabos à carga de 
dinamite, ficava nos cômodos do capitão, comandante do 
nosso grupo, e seria acionado caso houvesse necessidade 
de interromper o tráfego dos trens entre os dois Estados.

Permanecemos no local por aproximadamente 20 dias. 
Superado o impasse entre os que defendiam a posse de 
João Goulart e os que não a aceitavam, voltamos para Va-
caria.

Minha baixa do quartel ocorreu em junho de 1962 e vol-
tei a conviver com minha família, enquanto me preparava 
para seguir os estudos. Nesse ínterim, surgiu a oportu-
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nidade de assumir um contrato como professor estadual 
na minha localidade de origem, Costa Real São Pantaleão, 
e em abril de 1963 comecei a lecionar na Escola Estadual 
Rural Batista Locatelli. Ainda naquele ano iniciei o curso 
Normal Regional em Barão, distrito de Salvador do Sul, 
requisito para ser efetivado como professor do Estado. 
Concluí o curso dois anos depois.

Conheci Julieta, minha esposa, logo após deixar o con-
vento, época em que ela lecionava em Costa Real. Casa-
mos em janeiro de 1966. Domingos Caovilla, colega de se-
minário, prestigiou-me com sua presença na cerimônia.

Voltei a estudar em 1967, dessa vez para cursar Con-
tabilidade no Colégio Santo Antônio. Em 1970 iniciei o 
curso superior, integrando a primeira turma do curso de 
Graduação Letras Português-Inglês na FERVI, em Bento 
Gonçalves – na época uma extensão da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS). Concluí a Graduação em 1973 e após 
uma pausa de dois anos voltei a estudar, fazendo Pós-

-Graduação também na UCS.

Em 1972 passei a lecionar na Escola Estadual Santo An-
tônio – antigo Colégio Marista Santo Antônio – em Gari-
baldi, onde exerci minhas atividades em tempo integral 
até 1988.

Em 1988 fui escolhido, por meio do voto dos profes-
sores municipais, para exercer o cargo de secretário da 
Educação e Cultura de Garibaldi. Em 1999 assumi nova-
mente esse cargo, a convite do prefeito Luiz Carlos Casa-
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grande. E em 2008 exerci, por um período de seis meses, 
o cargo de secretário Municipal de Turismo.

Desde 2009 dedico-me às atividades de casa, em espe-
cial à lida com a horta e o pomar, e também ajudo a criar 
meus netos.

Minha estada nos seminários, pelo período de sete 
anos e meio, foi de suma importância para a minha vida e 
minha formação, pois foi a única maneira viável, na épo-
ca, para estudar, deixar o trabalho bruto e a dureza da 
roça. As privações, as dificuldades e a disciplina vividas 
na família e no seminário forjaram a minha personalidade 
e o meu caráter, tornando-me compreensivo com meus 
semelhantes.

Entre as muitas e boas experiências vividas após deixar 
o seminário, eu destaco a de exercer o cargo de Secre-
tário da Educação. Nessa tarefa pude compartilhar com 
os professores municipais e demais servidores as expe-
riências e os ensinamentos que acumulei ao longo dos 26 
anos que atuei em sala de aula. Por meio do diálogo com 
os colegas, novas técnicas e novos métodos foram ado-
tados, facilitando a aprendizagem dos alunos das escolas 
municipais.

Quanto ao futuro, espero continuar, dentro do possí-
vel e das oportunidades que surgirem, a difundir o bem 
entre as pessoas que me cercam, pois “entre nós e Deus 
a ponte é o próximo”. E o que dignifica e enobrece as pes-
soas são as boas obras.
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Julieta Josephina Tosin

Nasci em 10 de abril de 1937 na sede do município de 
Garibaldi. Concluí o curso Ginasial e fui trabalhar com 
meu irmão Carlos Tosin em Ponte Serrada, Santa Cata-
rina, onde este mantinha um escritório de Contabilidade. 
Após um ano de trabalho voltei para a casa dos pais, para 
lecionar em uma escola municipal na localidade de Santo 
Antônio de Castro, interior de Garibaldi. Ali fiquei pelo 
período de um ano.

Cursei, no período de férias, o Normal Rural em Santa 
Cruz do Sul. Concluído o curso, fui nomeada professora 
estadual. Lecionei, por alguns anos, em escolas estaduais 
no interior do município de Garibaldi. Após, fui cedida 
pelo Estado para atuar em escolas particulares das Irmãs 
de São José, em Garibaldi, pelo período de quatro anos.

Nos últimos anos exerci minhas atividades como pro-
fessora na Escola Estadual Santo Antônio. Formada em 
Filosofia, cursei os dois primeiros anos na Faculdade de 
Filosofia de Passo Fundo, por frequência reduzida. Con-
cluí o curso na Universidade de Caxias do Sul, com fre-
quência regular.

No Clube de Mães da Escola Estatual Santo Antônio 
colaborei confeccionando uniformes para alunos ca-
rentes. Atualmente, colaboro, com minhas habilidades e 
criatividade, no auxílio à Liga de Combate ao Câncer de 
Garibaldi.
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Dinarte Belato

N asci em Maximiliano de Almeida, na Linha Caça-
dor, aos 14 de janeiro de 1943. Sou filho de Fortu-
nato Belato e de Aurélia Fachin. Ingressei, aos 10 

anos de idade, no Seminário Seráfico Santo Antônio, em 
1953. Saí do Convento São Geraldo de Ijuí, em 1965, um 
ano antes de completar o curso de filosofia. Sou formado 
em Filosofia e mestre em História e professor universitá-
rio da Universidade de Ijuí desde 1967. Casei com Neyta 
Oliveira, também professora universitária da Unijuí des-
de março de 1968; é graduada em Ciências Sociais e mes-
tra em Administração. Temos dois filhos: Juliano Oliveira 
Belato e Luísa Oliveira Belato.

Ao sair de Ijuí, em 1965, tentei buscar trabalho em San-
ta Maria. Não gostei da cidade. Como tinha parentes em 
Porto alegre, decidi procurá-los para que me dessem 
apoio para reiniciar minha vida. Minha tia Victória Bela-
to, amiga da Família Bertaso, proprietária da Editora e da 
Livraria do Globo, conseguiu-me emprego de balconista 
na Livraria da Rua da Praia. Na livraria fui encarregado da 
secção de Filosofia, Psicologia, Sociologia, Antropologia 
e Literatura de língua estrangeira (inglesa, francesa, es-
panhola e italiana). Eu era o único balconista com curso 
superior e que sabia línguas estrangeiras, capaz, portan-
to, de atender adequadamente escritores e professores 
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universitários que vinham buscar novidades editoriais. 
Foi na condição de balconista que, aos sábados pela ma-
nhã, atendia um homem educadíssimo, respeitoso e de-
licado chamado Erico Verissimo. Chegava, dizia bom dia 
e perguntava: Meu filho, que temos de novo. Eu, então, 
lhe mostrava a pilha de livros que havia separado para ele.

Os dois anos em que como seminarista frequentei a 
universidade tiveram um profundo impacto em minha 
formação humana e profissional. Por um lado, reforcei 
minha curiosidade lendo uma grande quantidade de li-
vros aos quais antes não tivera acesso; por outro, o estu-
do e a prática social, a militância política, uma visão nova 
e abrangente da sociedade brasileira e os dilemas que 
estava enfrentando, definiram e consolidaram um modo 
inquieto, não conformista, de percepção da sociedade e 
uma necessidade imperiosa de compreendê-la a fundo 
para poder mudá-la.

O padre Lebret nos ensinou que a sociedade só muda 
se os sujeitos sociais subalternos se puserem, com sua 
vontade, organização e trabalho, a mudá-la. Individual-
mente, as pessoas são impotentes. Organizadas coletiva-
mente em torno de propostas concretas e mobilizadoras, 
tornam-se poderosas. Lebret, exaltava o papel daqueles 
em quem os poderosos não confiam, os pobres, os hu-
mildes.

Lebret e o Movimento Comunitário de Base, de Ijuí, 
construído sob sua inspiração, não avançaram para além 
desse limiar, pois ele e Mario Osorio, como religiosos, 
não conseguiam ou se recusavam a ir mais longe na com-
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preensão da realidade social pela dimensão das classes 
sociais e do confronto de classes, da exploração e da do-
minação. Essa compreensão nós a construímos no mo-
vimento estudantil, que incorporava em suas análises o 
paradigma marxista da luta de classes, da disputa política 
e da apropriação dos aparatos do Estado.

Eu e meus colegas de seminário vivemos e nos forma-
mos num momento particularmente intenso, rico e con-
traditório da História do Brasil e da história da sociedade 
dos capuchinhos do Rio Grande do Sul – 1950/1970 –, um 
período em que os estudantes tiveram um papel prota-
gônico na promoção de uma consciência coletiva e críti-
ca da nossa nação. Embora o movimento estudantil tenha 
reemergido em 1968 e, posteriormente, em curtos mo-
mentos e em conjunturas muito específicas, o novo golpe, 
desferido desta vez pelos setores mais duros e violentos 
das forças armadas, munidas agora do AI5, submergiram 
o movimento estudantil na clandestinidade.

O movimento estudantil, após o término da ditadura 
militar, nunca mais pode constituir-se em porta-voz dos 
que não tinham voz. A emergência dos movimentos po-
pulares a partir da década de 80 não entregou a outrem 
sua voz e representação. Eles próprios resolveram usar 
sua voz e conduzir sua ação.

Finalmente, do curso de Filosofia e de minha militân-
cia como intelectual, estudioso e pesquisador, herdei 
uma concepção humana e ética imanente e uma visão de 
mundo agnóstica.
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Não permaneci por muito tempo na Livraria do Glo-
bo. Nosso colega Modesto Pizzatto, que abandonara a 
vida religiosa em Marau durante o Colegial Humanístico, 
acabou por me descobrir no balcão da Livraria e me fez 
um convite que não pude recusar: trabalhar com ele na 
filial de Porto Alegre das Indústrias Reunidas F. Mattara-
zzo (IRFM), da qual ele era o contador. Aprendi as coisas 
elementares a respeito do modo como funcionam as em-
presas, as relações de poder que nelas se travam, seus 
conflitos, contradições e conciliações.

A vida no escritório de uma empresa é de uma rotina 
terrível. Para amenizá-la, resolvi aceitar o convite do di-
retor de um curso supletivo, que precisava de professo-
res na área de Humanidades. Dei aulas de Português, La-
tim, Francês, Espanhol, História do Brasil, História Geral, 
Geografia do Brasil e Geografia Geral. Era uma espécie de 
fac totum da área de Ciências Humanas. Simultaneamen-
te, em acordo com o frei Mario Osorio Marques, retomei 
os estudos na FAFI, na modalidade não presencial, com o 
objetivo de completar minha graduação em Filosofia, que 
concluí em dezembro de 1967.

Em julho de 1967, quando estive em Ijuí para apresentar 
os trabalhos que realizara durante o semestre e prestar 
os exames de uma dúzia de disciplinas, fui convidado pelo 
professor Mario Osorio Marques a assumir a cadeira de 
Filosofia da Educação, disciplina que acabara de prestar 
exames, em substituição ao frei Achilles Chiappin, que se 
mudara para Caxias do Sul. Em agosto comecei minha 
trajetória de professor universitário da FAFI/Unijuí e lá 
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permaneci até completar 70 anos de idade e 48 anos de 
magistério, assumindo a condição de professor sênior.

Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí e, 
depois, na Unijuí – Universidade de Ijuí – assumi nova-
mente a condição de professor fac totum. Transitei por 
um grande número de disciplinas do curso de Filosofia: 
Filosofia da Educação, Ética, Estética, História da Filoso-
fia, Ontologia, Filosofia da Cultura, Lógica, Epistemologia 
e História da Educação no curso de Pedagogia. Em 1971, 
recebi uma bolsa de estudos de um ano para cursar o 
Mestrado em Filosofia Moderna no Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. O curso em si foi um fracasso. A repressão da di-
tadura sobre as universidades, professores e estudantes, 
era brutal. Tivemos professores cassados ou transferidos, 
alunos expulsos e presença ostensiva das forças de re-
pressão e um grupinho de professores que vigiava os co-
legas e os denunciavam aos órgãos de repressão. O curso 
não conseguiu consolidar-se. Viver sob o regime do Ato 
Institucional no 5 e estudar era sempre uma tarefa que 
requeria cuidado e vigilância. De 13 disciplinas do curso, 
consegui concluir 2.

Minha estadia no Rio de Janeiro, porém, não foi em vão. 
Ao contrário. Foi um dos anos mais profícuos de minha 
vida. Tive a oportunidade de participar de grupos infor-
mais de estudos com professores da UFRJ e da PUC-Rio 
que estavam estudando em profundidade a Filosofia de 
Descartes, com foco no Discurso do Método, e de Ema-
nuel Kant, a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão 
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Prática, e, ainda, de filósofos contemporâneos: Martin 
Heidegger juntamente com aulas sobre a fenomenologia 
de Husserl; os novos filósofos como Jacques Derrida (Dif-
ferance), Michel Foucault (Histoire de la Folie à l’Âge Clas-
sique, Les Mots et les Choses, Arqueologia do Saber, L’Or-
dre du Discours); os epistemólogos: Gaston Bachelard (La 
Formation d l’Esprit Scientifique); Georges Canguilhen 
(La Connaissance de la Vie) e os sociólogos Pièrre Bour-
dieu e Jean Claude Passseron: La reproduction. Éléments 
pour une Théorie du Système d’Enseignement).

Minha passagem pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro não rendeu título acadêmico nenhum, mas não 
há como medir o que aprendi sobre algumas dimensões 
da Filosofia e da ciência contemporânea. A introdução 
que eu tivera na Filosofia contemporânea na FAFI, que 
era muito limitada, pôde ganhar dimensões novas e mui-
tíssimo mais amplas.

No retorno à FAFI de Ijuí, em 1972, formamos um gru-
po de estudos, composto por mim, Sírio Possenti, José 
Crippa, João Vanderlei Geraldi, Corinta Grisolia Geraldi, 
e nos pusemos a estudar e a traduzir para nossos alunos 
os textos que julgávamos necessários para o estudo dos 
temas filosóficos, epistemológicos e linguísticos con-
temporâneos, pois não havia na época tradução desses 
textos em português: A Ordem do Discurso, capítulos da 
Reprodução, da Formação do Espírito Científico, a Diffe-
rance e a longa introdução da Épistemologie Génétique 
de Jean Piaget. Dispusemos aos alunos os textos que tra-
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duzíamos no formato de uma Revista de Filosofia. Foram 
anos de grande criatividade e aprendizagem coletiva.

O curso de Filosofia não mais guardava qualquer res-
quício do velho conservadorismo “escolástico”, ao con-
trário, resgatamos a originalidade do pensamento me-
dieval quando associamos ao estudo dos pensadores 
desse período uma investigação sobre a sociedade da 
época. Começou então a emergir o brilho da civilização 
cristã medieval dos séculos XI, XII e XIII, com as pode-
rosas sínteses elaboradas por gênios como São Boaven-
tura, Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, Scotus Erígena 
e muitos outros, bem como do extraordinário avanço 
dos sistemas produtivos rurais e urbanos e a formação 
daquilo que Braudel denominou Economia Mundo da 
Europa Ocidental; da genialidade dos arquitetos que er-
gueram as catedrais góticas da França, da Inglaterra, da 
Alemanha; dos cantadores e jograis que deram extraordi-
nário impulso à formação das línguas nacionais, italiano, 
francês, espanhol, português, assim como na Alemanha 
e Inglaterra a emergência do alemão e inglês. Foram o 
povo e seus jograis, cantadores e poetas, que prepara-
ram as línguas maternas ou vernáculas para o surgimen-
to, depois, de poetas como Dante Alighieri, Giovanni 
Boccaccio, Camões, Shakespeare, Cervantes, ou gênios 
como São Francisco, um homem que compreendeu e vi-
veu intensamente esse momento brilhante da Idade Mé-
dia. Foi tão brilhante que, sob muitos aspectos, antecipou 
dimensões da modernidade, com o profundo e fraterno 
amor que dedicava a todos os seres da natureza.
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Esse enfoque histórico que acompanhava o estudo de 
todas as disciplinas do curso de Filosofia, associado à 
condição de professor de História da Educação do cur-
so de Pedagogia acabou por inclinar minhas preferências 
intelectuais para a História. Em 1978 fui selecionado para 
cursar o Mestrado em História na Unicamp, com dura-
ção de dois anos. Permaneci em Campinas, com a família, 
nesse período. Aprofundei os estudos de História Con-
temporânea e da questão agrária, do que resultou minha 
dissertação de Mestrado sobre os processos históricos 
de modernização da agricultura, com particular enfoque 
para os “sistemas integrados de produção”, isto é, sobre 
a modalidade da produção agropecuária na modalidade 
de “contrato de produção” de aves e suínos no Oeste de 
Santa Catarina, onde empresas como a Perdigão, Sadia, 
Cooperativa Aurora, pioneiramente puseram em funcio-
namento este sistema de produção no Brasil baseado, ju-
rídica e socialmente, no modelo desenvolvido nos Esta-
dos Unidos a partir da década de 40 do século passado 
e, teoricamente, fundamentado num texto intitulado A 
Concept of Agribusiness, publicado em 1957 pelos profes-
sores John Davies e Ray Goldberg, da Graduate School of 
Business, da Universidade de Harvard.

Em virtude desse trabalho, a convite da equipe de pas-
toral social e do Bispo Dom José Gomes, prestei asses-
soria por dez anos às organizações de agricultores inte-
grados da região da Diocese de Chapecó, que estavam 
em disputa com as empresas integradoras a respeito das 
modalidades de contrato a que estavam submetidos e 
que eles consideravam injustas e altamente explorado-
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res de seu trabalho e mesmo de sua propriedade. A partir 
de então, juntamente com Neyta, minha esposa, nossa 
atividade acadêmica esteve cada vez mais estreitamente 
ligada ao mundo dos trabalhadores do campo, do Movi-
mento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, inclusive com 
os professores que atuavam no meio rural.

Quando, como frade, ingressei na Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras de Ijuí, fazia parte da fraternidade 
do Convento São Geraldo. Minha família eram os colegas, 
os frades professores e diretores. Ao retornar à FAFI em 
1967 como professor, não tinha na cidade nenhum víncu-
lo familiar ou parente. Estava sozinho.

Em 1968 chegou em Ijuí, a convite do professor Mario 
Osorio Marques, vinda de Porto Alegre, Neyta Oliveira, 
recém-formada em Sociologia pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, na condição de professora assis-
tente do professor Mario Osorio, na disciplina de Socio-
logia. Ela, como eu, não tinha em Ijuí nenhum familiar. 
Estava sozinha. Nos conhecemos e depois casamos no 
Rio de Janeiro, quando ambos estávamos estudando, ela 
na Fundação Getúlio Vargas, fazendo seu Mestrado em 
Administração e, a seguir, o curso de Desenvolvimento 
Urbano promovido pelo Instituto Brasileiro de Adminis-
tração Municipal – IBAM –, e eu fazendo meu Mestrado 
em Filosofia Contemporânea na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Juntos participamos de um grupo clan-
destino de debates coordenado por Roland Corbisier e 
Leandro Konder. Discutíamos conjuntura política e mi-
litar, o sistema de repressão, o crescimento econômico 
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promovido pela ditadura durante o governo Médici, a 
que os propagandistas do regime denominaram de Mi-
lagre Brasileiro, e as possíveis alternativas ao regime mi-
litar. Dedicamos durante o ano muitas noites ao cinema 
assistindo filmes no Museu da Imagem e do Som, e em 
várias salas de cinema da Cinelândia, que exibiam os fil-
mes dos grandes diretores. Vimos um grande número de 
filmes produzidos por Ingmar Bergman, Pazzolini, Luchi-
no Visconti, Fellini, Rosselini, Vitorio de Sica, Antonioni, 
Luis Buñuel, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jean 
Renoir, Stanley Kubric, Charles Chaplin e Akira Kurozawa.

Juntos, nos engajamos nos estudos e nas atividades de 
administração e gestão universitária que nossa condi-
ção de professores e pesquisadores nos impunha. Juntos 
militamos nas organizações e nos movimentos sociais 
como assessores e educadores; juntos fomos dedicados 
militantes do Partido dos Trabalhadores, que ajudamos a 
fundar e consolidar.

Nas décadas de 80 e 90, ao par da intensa atividade 
de ensino e pesquisa, desenvolvemos, com colegas das 
Ciências Sociais, uma significativa atividade de extensão 
universitária junto as organizações de trabalhadores do 
campo: sindicatos de trabalhadores rurais, produtores 
integrados, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
e de professores de escolas públicas do Estado do Rio 
Grande do Sul: CPERS/Sindicato, Movimento de Mulhe-
res Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul, do Oeste 
de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Foi também nos 
anos finais da década de 70 e na década de 90, ao lon-
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go do processo de desestruturação e deslegitimação da 
ditadura militar, que iniciamos nossa participação polí-
tico-partidária nas atividades de criação do Partido dos 
Trabalhadores em Ijuí e na região. E já em 1982, fui in-
dicado pelos companheiros candidato a prefeito de Ijuí 
e, em 1986, candidato a Senador. Voltei a participar das 
refregas eleitorais nas eleições como candidato a depu-
tado estadual em 1994.

Politicamente, eu e Neyta fomos militantes dedicados 
e metódicos. Entretanto, a cada experiência eleitoral de 
que participávamos, ficava-nos cada vez mais claro que 
não era na militância partidária que estava nossa mais 
eficaz inserção na sociedade, na luta pela democracia, 
pela igualdade e justiça social. Não mais aceitei as várias 
propostas para concorrer como candidato a deputado 
estadual e a prefeito de Ijuí. Passamos, a partir de então, 
a focar nossa atividade social como intelectuais, profes-
sores e pesquisadores, comprometidos com a formação 
de professores nos cursos de Graduação da Unijuí, nas 
atividades de formação promovidas pelos movimentos 
sociais em conjunto com a universidade no Seminário 
Permanente de Educação Popular (SPEP); com as lutas 
sociais das diversas frações de trabalhadores que emer-
giam na sociedade reclamando reconhecimento e direi-
tos elementares de cidadania. Para nós a via partidária 
já não era mais a força que mudaria a sociedade, mas 
a organização econômica, social e cultural das classes 
trabalhadoras e das camadas subalternas da sociedade, 
auto-organizadas e autodirigidas e, por consequência, 
empoderadas. Entendíamos que somente nessa condi-
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ção prévia é que a via partidária poderia ganhar a soli-
dez necessária para, uma vez no governo das instâncias 
do Estado, proceder às mudanças capazes de promover 
o bem-estar do conjunto da sociedade e não apenas de 
uma parte dela.

Em momento algum, contudo, expressamos um senti-
mento de frustração ou de “perda de tempo” por nos ter-
mos dedicado longamente à ação político-partidária. Ao 
contrário, foi nossa militância política direta que nos en-
sinou o sentido, a dimensão e a importância dos partidos 
políticos, da organização política e das ferozes disputas 
que nesse universo se travam pelo poder e pela riqueza 
da sociedade, bem como de sua dimensão educativa. Foi 
nossa militância política que nos permitiu entender as 
razões e os fundamentos que levaram Maquiavel, Hobbes, 
Locke, Rousseau e Marx a produzirem as teorias sociais 
do poder da sociedade. Nossa militância política nos va-
leu uma espécie de diploma de Doutorado na área.

Em 1975, aos 17 de julho, num dia em que a neve cobria 
a copa das árvores, nasceu nosso filho Juliano e em 16 
de janeiro de 1980 nasceu nossa filha Luísa. A vida co-
tidiana que levávamos até então mudou profundamen-
te. Nossa vida passava pela deles, organizava-se sempre 
levando em conta prioritariamente suas necessidades, a 
responsabilidade que assumimos na condição de mãe e 
pai; do amor, da educação e da dedicação que tínhamos 
para com eles. Juliano e Luísa prolongaram enormemen-
te o sentido da nossa vida e a alegria de ver um menino e 
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uma menina cresceram “em graça e sabedoria” em nossa 
companhia.

Em 1982 os pais de Neyta, José Oliveira e Leonor Ávila 
Oliveira, vieram morar conosco. A casa que antes abriga-
va um casal, agora acolhia os filhos Juliano e Luísa, o avô 
José e a vovó Leonor, mais Marlei Heck, que nos ajudava 
nas lides da casa e no cuidado das crianças e dos velhos. 
Nossa militância social e política e a ampliação de nossas 
relações com movimentos sociais fizeram com que nossa 
casa fosse um lugar de parada e repouso dos militantes 
que passassem por Ijuí, inclusive Aleida Guevara, filha de 
Che Guevara. Tivemos uma inesquecível noite de conver-
sa e de história de Cuba, de Che, do povo cubano, que 
Neyta, depois, pôde conhecer quando por duas vezes es-
teve em Cuba como membro da diretoria do Conselho de 
Educação de Adultos da América Latina – CEAAL.

Quando Neyta e eu completamos 70 anos compulso-
riamente fomos enquadrados no programa dos Professo-
res Seniores da Unijuí. Nessa condição, ganhamos gran-
de liberdade, pois podíamos escolher as atividades que 
desejássemos desenvolver, no lugar em que quiséssemos 
morar. Decidimos mudar nossa residência para Criciúma, 
SC., junto a nosso filho Juliano.

Neyta está se dedicando a um projeto de pesquisa que 
tem como eixo sua história pessoal e de seus familiares 
na perspectiva da construção da cidadania, ou seja, de 
que modo ela, seus pais, irmã e irmão, seus tios e tias, 
primos e primas, sofrendo profundas mudanças em suas 
formas de vida, foram a cada passo realizando econômica 
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e socialmente sua condição de cidadãos. Pretende rea-
lizar duas narrativas distintas, uma destinada aos netos 
Leonardo, Tiago e Júlia, para que guardem na memória a 
história e a trajetória de sua avó e de seus bisavós pater-
nos e maternos e a outra, com uma dimensão de caráter 
mais acadêmico, mostrando a evolução da produção de 
arroz irrigado no sul do Estado e como nela tentavam so-
breviver e mesmo progredir trabalhadores arrendatários 
nessa economia altamente concentrada e concentradora 
de terras, águas e capitais.

Neyta devia igualmente dar prosseguimento a seus es-
tudos, de longa data, sobre a história das mulheres no 
Brasil, em particular a história das mulheres trabalhado-
ras rurais que nos últimos 30 anos avançaram significa-
tivamente na luta por seu reconhecimento como cidadãs 
e trabalhadoras e na construção de suas organizações e 
lutas políticas e sociais.

A longo prazo, três projetos vão ocupar meu tempo: o 
primeiro, ler os livros que não pude ler antes de minha 
aposentadoria. Entre eles saliento os seguintes: os oito 
volumes de História da África editados pela UNESCO e 
editados em português pelo Ministério da Educação; re-
ler as obras completas dos escritores argentinos Jorge 
Luís Borges e Júlio Cortázar; os três grossos volumes das 
memórias de Gabriel Marques; reler o conjunto das Tra-
gédias e Comédias de William Shakespeare, editadas em 
português, em tradução de Bárbara Heliodora.

Pretendo prosseguir meus estudos sobre civilizações 
antigas do Oriente Médio e Norte da África (Egito), para 
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investigar a dinâmica civilizatória da qual se originam as 
três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianis-
mo e islamismo. Parto do pressuposto segundo o qual 
essas três religiões são herdeiras das formulações reli-
giosas das civilizações do Egito e da Mesopotâmia. Atual-
mente estou concentrado no estudo do grande livro de 
Mario Liverani: Para além da Bíblia; História antiga de 
Israel (São Paulo: Loyola e Paulus 2003). Liverani é hoje 
considerado uma das maiores autoridades da história da 
civilização assíria.

Neyta e eu não desejamos que essas atividades intelec-
tuais intensas nos façam esquecer ou deixar em segundo 
plano a convivência com nosso neto Leonardo, com seu 
pai Juliano e sua mãe Maria Elise, assim como com nos-
sa neta Júlia e nosso neto Tiago, com nossa filha Luísa 
e seu esposo Rodrigo. Eles são os primeiros na entrada 
de nossos corações. Também não queremos deixar de 
lado nosso relacionamento com velhos amigos e amigas 
e estamos nos desafiando a construir novas amizades 
nos novos espaços onde passamos a viver na cidade de 
Criciúma.

Olhando retrospectivamente nossa vida, lembramo-
-nos de todos aqueles e aquelas que foram nossos apoios, 
ajudas e referências para sermos o que somos hoje: her-
deiros de uma rica história de humanização, de dedicação 
à educação e à ampliação da cidadania de todos aqueles 
com quem partilhamos amor, amizade e trabalho. Somos 
felizes herdeiros de uma história que começou na velha 
sociedade dos colonos, se aprofundou e nos marcou na 
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sociedade dos capuchinhos e Neyta na sociedade das ir-
mãs de Notre Dame e das Irmãs da Congregação de São 
José e, depois, em nossa vida profissional de professores, 
de intelectuais e de militantes sociais.

Neyta Oliveira Belato

Experiências em processo de alfabetização que se 
tornaram um jeito de educar e um  
compromisso de vida

Alfabetizar crianças e adultos nos coloca muitos de-
safios, uma vez que se trata de um processo instigador 
na busca de criar condições para abrir horizontes dos 
sujeitos aprendentes para si mesmos e para o mundo. 
Educar, nos ensina Paulo Freire, exige grande realismo, 
amorosidade, compromisso, corresponsabilidades, co-
nhecimento dos sujeitos envolvidos nessa caminhada. 
Nesta narrativa quero mostrar-vos como minha trajetó-
ria de educadora foi profundamente marcada por suces-
sivas experiências de alfabetização, seja de crianças, seja 
de jovens ou de adultos. Pretendo mostrar também que, 
mesmo alfabetizada pelo método mais tradicional, ao 
longo de minha trajetória fui me apropriando das teorias 
e das metodologias de alfabetização e educação que os 
grandes educadores populares desenvolveram no sécu-
lo XX: John Dewey, Piaget, Anísio Teixeira, Paulo Freire, 
Célestin Freinet e os educadores populares das organi-
zações e movimentos populares que continuamente, em 
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sua prática, se obrigam a reinventar as teorias e recriar 
as metodologias de ação e de trabalho educativo.

Nasci em abril de 1940, na costa do Arroio Santa Izabel, 
numa granja de plantação de arroz, no município de São 
Lourenço do Sul, onde meus pais, José Oliveira e Leonor 
Ávila Oliveira, viviam como trabalhadores rurais. Muda-
ram-se, logo depois, para Turuçu, onde plantaram arroz 
em terras arrendadas de Anselmo Larré da Silva.

Vivi os primeiros anos da infância aprendendo com o 
cotidiano dos trabalhos nos campos, participando da na-
tureza, das relações familiares, do convívio na escola e do 
povoado local. Chegou o tempo de estudar, tinha 7 anos, 
levaram-me para a escola Urbano Garcia (fundada em 
1946), que ficava no povoado próximo à lavoura de arroz, 
reconhecido por muitos como a localidade da venda dos 
Herter. Mais tarde, identificada como Vila Lange e, desde 
22 de outubro de 1997, sede do município de Turuçu.

Fui alfabetizada em uma escola unidocente, vinculada 
ao município de Pelotas, e sua primeira diretora e profes-
sora foi Lilia Diehl Souza, que me iniciou no mundo das 
letras. O método utilizado para alfabetizar-me foi o silábi-
co. Inicialmente foi usada uma cartilha padrão, descolada 
da nossa realidade local. Começava, por exemplo, pelo va, 
ve, vi, vo, vu e uma das palavras iniciais era uva, no caso 
fruta que praticamente não existia nessa região, mas ali 
existia o pêssego, a lima, a laranja, que eram frutas mais 
comuns e da vivência infantil. Alfabetizar era uma combi-
nação muito mais sonora juntando letrinhas, sílabas para 
formar outras palavras ou frases do que trabalhar o sig-
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nificado que elas teriam na vivência dos alunos. Domina-
do esse mecanismo com as letras do alfabeto, passamos 
para a “Cartilha do Zé Toquinho” (Porto Alegre, Ed. Glo-
bo, 1946) que continha pequenos textos e exercícios para 
resolvermos. Alfabetizar-se significava a capacidade de 
ler e interpretar pequenos textos, além do domínio dos 
conceitos básicos sobre os números, as contas, algumas 
noções da área de Estudos Sociais começando pelo estu-
do da família, da casa, e da localidade onde se morava, ti-
nha-se noções de higiene, e as famosas aulas de ginástica 
com os preparos para os desfiles cívicos.

A grande descoberta foi a possibilidade de relacionar-
-me com a professora, os demais colegas e fato de me 
alfabetizar. Na sequência, completei o curso primário 
no Internato da Escola Nossa Senhora Estrela do Mar da 
Congregação das irmãs de Notre Dame, o ginasial na ci-
dade de São Lourenço do Sul e, em Pelotas, no Colégio 
São José, cursei o Normal. A proposta pedagógica do cur-
so normal buscava formar professores com capacidade 
teórica e metodológica, humanística e socialmente res-
ponsáveis. Minha experiência inicial como alfabetizado-
ra foi em 1960, com alunos do bairro e da periferia que 
foram integrados na implantação de uma nova escola 
primária junto ao Ginásio Municipal de São Lourenço do 
Sul. Na condição de estagiária, adotei, para alfabetizar, 
o “método global de contos” utilizando a Cartilha “Sarita 
e seus Amiguinhos” (Thofern, Cecy C.; Szecher, Jandira 
C. Sarita e seus Amiguinhos. Porto Alegre, Ed. Do Brasil 
AS, 1957), que partia do trabalho de leitura com unidades 
significativas da língua, desde o início do processo. Eram 
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pequenos textos com contos que tinham um enredo fa-
miliar ao universo infantil e estimuladores porque havia 
sempre uma articulação entre eles e atividades para de-
senvolver. Trabalhávamos sempre fazendo uma relação 
com a realidade local, por meio de observações, visitas 
e até utilizando os noticiários local e nacional. Foi uma 
experiência emocionante e gratificante ver aqueles alu-
ninhos da minha turma lendo; sorria junto com eles.

Em 1962, migrei para Porto Alegre e retomei meu tra-
balho de alfabetização sucessivamente na Vila Sarandi, 
na Lomba do Pinheiro e na Pequena Casa da Criança, na 
vila Maria da Conceição. Simultaneamente, ingressei na 
universidade em 1963, no curso de Ciências Sociais. A 
vivência universitária proporcionou-me conhecimentos 
que juntamente com a militância estudantil, o trabalho 
desenvolvido pela JUC e a própria experiência de pro-
fessora primária, ao lado de estudos teóricos, formaram 
um conjunto de condições que me deram uma visão mais 
crítica do ensinar e do aprender, em particular a desco-
berta do método de alfabetização de adultos desenvolvi-
do por Paulo Freire e que adaptamos para a alfabetização 
de crianças na Pequena Casa da Criança com grande efi-
cácia e com o apoio entusiasmado da Irmã Nely Capuzzo, 
mentora do trabalho educativo na Vila, em busca de re-
cuperar a dignidade das pessoas.

Preparando o processo de alfabetização, realizamos 
uma pesquisa de campo, selecionamos as palavras gera-
doras, as quais tinham uma representação no imaginário 
das crianças e, entre elas, destacamos as que formavam 
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o início da cartilha: vila, escola, vizinha, casa, lixo, amigo, 
água, rua e figueira. Paulo Freire me ensinou que alfabe-
tizar era muito mais do que decifrar o alfabeto, dominar a 
escrita, era antes de tudo uma leitura crítica do mundo e 
que alfabetizar é um processo ininterrupto de aprender a 
realidade do mundo em que vivemos, seja qual for a etapa 
da vida em que nos encontramos.

Formada em Sociologia pela UFRGS, em 1968, fui con-
vidada a lecionar Sociologia na Unijuí como assistente 
do professor Mario Osorio Marques. Quando lá cheguei, 
encontrei Dinarte Belato como professor de Filosofia e 
engajado na educação popular junto as comunidades 
de base e ao movimento sindical dos trabalhadores ru-
rais. Realizamos juntos, em 1968 e 1969, com o méto-
do Paulo Freire, um projeto de alfabetização de adultos 
com operários da construção civil no próprio prédio em 
construção. Os temas geradores nasciam da experiência 
cotidiana dos operários. Na Unijuí, em atividades de ex-
tensão, aprendemos muito, fizemos amigos e parceiros 
em outras atividades sociais e políticas, apesar da brutal 
repressão que o regime militar desencadeou a partir de 
dezembro de 1968 com a decretação do AI5.

Ampliamos nossa experiência intelectual quando em 
1970/1971 e 1978/1979 realizamos nossos cursos de Mes-
trado, o primeiro, no Rio de Janeiro, na FGV, e o segundo, 
em Campinas, na Unicamp. Em Campinas participamos 
intensamente da criação de uma escola infantil – Escola 
Curumim – para a educação do nosso filho Juliano e dos 
filhos de um grupo de moradores do distrito de Barão 
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Geraldo. Adotamos na escola a teoria pedagógica de Cé-
lestin Freinet cujos fundamentos consistiam na aprendi-
zagem por meio da vivência e da observação da natureza 
e da sociedade. A proposta pedagógica de Célestin Frei-
net é conhecida como “o método natural da aprendiza-
gem da leitura e da escrita”, bem como da aprendizagem 
das ciências naturais e sociais. Célestin Freinet entendia 
que a aprendizagem só se realizava plenamente no pro-
cesso de socialização dos conhecimentos mediante a ela-
boração de textos e seu intercâmbio com os colegas, com 
outras turmas e com as outras escolas.

Participei, com professores da Universidade Meto-
dista de Piracicaba, na qual lecionei por dois anos, dos 
debates acadêmicos e dos estudos da educação popular 
que naquele período envolvia um grupo muito significa-
tivo de professores universitários. Acompanhei de perto 
a emergência dos vigorosos movimentos operários que 
brotavam da militância dos operários do ABC e que rapi-
damente se expandiram por todo o país num movimento 
de reconstrução da democracia e da liberdade. Ao voltar-
mos em 1972 e, depois, em 1980, para Ijuí, nos inserimos 
em trabalhos de extensão universitária junto aos municí-
pios e aos movimentos sociais. Trabalhamos a partir das 
necessidades que eram colocadas, no enfoque de criar, 
pela formação e pela pesquisa, condições para a emanci-
pação dos sujeitos envolvidos nos seus campos de atua-
ção.

A partir das práticas sociais em desenvolvimento, fos-
sem elas com as administrações municipais, movimen-



368

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

tos sociais, ONGs e outras instituições, desenvolvemos 
dispositivos pedagógicos que partiam das práticas vi-
vidas em diversas situações e dimensões teórico/prá-
ticas. Destacamos alguns procedimentos pedagógicos 
desenvolvidos: o planejamento participativo; análise de 
conjuntura; orientações pedagógicas; sistematização 
das práticas sociais; além de estudos sobre os eixos te-
máticos que eram de interesse dos vários movimentos: 
Movimento dos Sem Terra (MST); Movimento Sindical; 
Movimento Indígena; Movimento dos Atingidos por Bar-
ragens; Movimento. das Mulheres e algumas ONGs, tais 
como as contradições no interior de um movimento so-
cial e entre os movimentos sociais; questão da terra; o 
imperialismo; o projeto político do campo popular. A sis-
tematização de experiências, capacitação pedagógica de 
professores, entre outras atividades, que se organizavam 
no espaço da universidade, através do Seminário Perma-
nente de Educação Popular (SPEP).

Realizamos também muitas outras assessorias para a 
capacitação e para a pesquisa na busca de uma formação 
crítica/propositiva dos sujeitos envolvidos para, a par-
tir da prática, construir transformações sociais na busca 
de uma sociedade mais justa e igualitária, sem discrimi-
nação de qualquer tipo. Isto tendo por base valores que 
frequentemente são esquecidos como: a solidariedade, a 
cooperação, a ética, o profissionalismo, a responsabili-
dade social, a criatividade, a alegria, a esperança, a fe-
licidade, que consideramos fundamentais para a huma-
nização das pessoas e do mundo. Processos que exigem 
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de todas(os) uma formação permanente e uma atuação 
comprometida em seu meio social e político.

Representando a Unijuí, outro espaço em que tivemos 
a oportunidade de analisar os fundamentos da educação 
popular, redefinir concepções, experimentar novas prá-
ticas da pesquisa participante, rever processos comuni-
cativos, aprofundar diálogos, foi junto ao Conselho de 
Educação Popular de Adultos da América Latina – CEAAL 

– de cuja direção executiva fiz parte no mandato de Car-
los Nunez. No CEAAL convivi com educadores da Améri-
ca Latina, entre os quais destaco: Oscar Jara (Costa Rica), 
Elza Maria F. Falkembach (Brasil), Marco Raul Mejia (Co-
lômbia), Pedro Pontual (Brasil), Raul Leis (Panamá), Lola 
Sendales (Colômbia), Rosa Maria Torres (Equador), Mí-
rian Camilo (República Dominicana), Jorge Osório (Chile), 
João Francisco de Souza (Brasil), Celita Escher (Uruguai), 
entre outros.

Minha experiência de alfabetização e de educação po-
pular teve profunda influência em minha atividade como 
professora universitária. Aplicava com meus alunos aca-
dêmicos princípios e metodologias da educação popular, 
que se revelaram eficazes tanto no processo de apren-
dizagem quanto da formação humana, da consciência e 
responsabilidade social dos futuros profissionais, sobre-
tudo na construção de sua autonomia intelectual e capa-
cidade investigativa.

Hoje, dedico parte de meu tempo a cumprir uma pro-
messa que fiz a meus netos: a de escrever as memórias de 
minha trajetória familiar, humana, profissional e intelec-
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tual, que pretendo seja a herança que posso deixar-lhes 
como avó. Quero mostrar-lhes que nossa vida é um eter-
no aprender, um contínuo alfabetizar-se, expresso no 
esforço permanente de entender e interpretar o mundo 
em que vivemos e que queremos continuamente mudar 
para que seja cada vez mais um mundo humano e huma-
nizador.
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Domingos Caovilla

N asci aos 8 de novembro de 1940, na Linha 18, do 
município de Casca. Sou filho de Zefferino Cao-
villa e de Rosa Deon, de origem italiana (Treviso e 

Belluno), pequenos agricultores, muito religiosos. E essa 
religiosidade levou-me a ingressar no Seminário Seráfico 
Santo Antônio, de Vila Flores. Passado o tempo de semi-
narista, no ano em que fazia o noviciado, ao retornar para 
a minha casa, pouco tempo lá fiquei. Fui morar e enfren-
tar a vida na cidade de Porto Alegre.

Ao chegar na Capital Gaúcha, um tanto deslumbrado 
e, por que não, temeroso, hospedei-me durante três dias 
no Hotel Conceição, que ficava localizado em cima da 
Rodoviária e onde os Caovilla se acomodavam em suas 
idas a Porto Alegre. Neste espaço de tempo fui desco-
brindo a cidade, seus encantos, ruas e avenidas, edifícios, 
e em especial seu povo, mas sentindo já a falta do espe-
táculo do amanhecer e do entardecer, presentes diários 
que a natureza nos oferece na planura dos campos e nas 
indomáveis montanhas serranas.

Nesse vai-e-vem encontrei-me com Tarcísio Grandi, 
que havia sido meu colega quando frequentei o ginásio 
em Veranópolis. Levou-me a morar numa pensão, no 
qual se comia muito bem e éramos bem tratados. Conse-
gui emprego de vendedor de retratos e depois de ascen-
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sorista na Casa Dico. Matriculei-me no Colégio Júlio de 
Castilhos junto com Tarcísio. Certo sábado, estávamos 
estudando na Praça Otavio Rocha onde, na nossa frente, 
se erguia, imponente, o recém-inaugurado Hotel Plaza. 
Tarcísio comentou que um emprego de qualidade seria a 
hotelaria, haja vista que pagavam bem e se ganhava muita 
gorjeta. Na segunda-feira, vesti meu único terno cinza e 
fui até o hotel me candidatar. Foi tudo muito, muito rá-
pido, pois deram-me uma autorização para exames mé-
dicos e fui admitido sem grandes entraves como auxiliar 
de recepção.

No dia 12 de abril de 1961, estava eu empregado no Ho-
tel Plaza Porto Alegre, o mais novo e moderno da capital. 
Recebi um terno completo e uma gravata e passei a aten-
der. Procurei sempre ser fiel e dedicado, sempre fazendo 
um pouco mais do obrigatório e isso me levou a me dedi-
car à hotelaria durante 52 anos, sem nunca ficar desem-
pregado. Agradeço aos hotéis que me acolheram, pois é 
difícil imaginar o que é estar dentro de um hotel, onde 
não existe monotonia, cheio de emoções, em que tudo 
se renova, onde as coisas acontecem diferentemente de 
outros locais, pessoas, gente de todos os tipos, empresá-
rios, políticos, ministros, presidentes. Eu mesmo fui sur-
preendido quando apareceu no hotel o marechal Juarez 
Távora e, pouco depois, o vice-Presidente João Goulart. 
Aí acordei e vi onde estava trabalhando!

A hotelaria, que me ensinou a viver socialmente, trans-
formou um colono e me fez educado, sabendo vestir-me, 
sabendo participar de eventos, sabendo bem receber na 
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convivência de tantas classes de pessoas. Fui recepcio-
nista durante 13 anos, passando depois a gerente. Em 
Porto Alegre, passaram-se quase 30 anos. Depois dis-
so fui para Canela administrar o Hotel Laje de Pedra, o 
grande cinco estrelas de lazer do Estado, procurado e 
badalado pela fina nata da sociedade brasileira. De Ca-
nela, fui para Curitiba. Lá trabalhei por um ano. De volta 
a Porto Alegre, trabalhei por mais três anos e embarquei 
para a África, em Luanda, capital de Angola. Lá fui Dire-
tor do Hotel Costa do Sol, um hotel pequeno em que se 
hospedavam apenas autoridades, ministros, embaixado-
res, presidentes e suas comitivas. Tive oportunidade de 
conhecer pessoalmente Fidel Castro (Cuba), Samora Ma-
chel (Moçambique), Cavaco Silva (Portugal), o presidente 
do Senegal e outros.

De retorno ao país, fui trabalhar em Torres, no litoral 
norte do Estado e, de Torres, para Maceió, no Hotel Pon-
ta Verde.

Por motivos familiares, vim morar em Pelotas e aqui 
gerenciei o Hotel Manta e depois os Hotéis Jacques Geor-
ges. Neste tempo também fui gerenciar o Continental 
Santa Maria, o melhor hotel da região central do estado 
e também os Hotéis Charrua e Atlântico, em Rio Grande. 
Hoje, 2015, ainda dou alguma assessoria.

No tempo em que trabalhei no Hotel Plaza, tive a pri-
meira namorada e pouco depois nasceu o Carlos Eugênio, 
hoje falecido, que foi criado pela sua mãe, com o meu 
acompanhamento. Éramos muito ligados, tanto que ele 
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foi padrinho do meu filho menor, seu meio irmão. Um 
ataque cardíaco o levou embora.

Lá pelos 40 anos, depois de algumas andanças, encon-
trei uma pessoa que me encantou. Ela me foi apresenta-
da no Hotel em Porto Alegre e, depois de dois anos, nos 
casamos. Ela também já era madura, formada em Serviço 
Social e, sem dúvida, a negra mais bonita que conheci.

Da nossa união, nasceram o Eduardo e o Daniel, um 
pelotense e um alagoano. O Eduardo, com um leve e mis-
terioso problema mental, e o Daniel, formado em Fisio-
terapia. A minha esposa sempre trabalhou na sua área de 
Serviço Social, em prefeituras, com jovens e em colégios. 
Hoje estamos aposentados, mas sempre fazendo alguma 
coisa. Somos felizes.

Nessa minha caminhada, posso afirmar que fui muito 
feliz em tudo. Sempre benquisto e respeitado pelos meus 
superiores e subordinados e admirado pelos hóspedes 
dos hotéis. Recebi muitas homenagens destacando-se:

Placa Comemorativa de meus 50 anos de hotelaria, que 
me foi concedida pelos hotéis Jacques Georges; Placa pe-
los serviços prestados a hotelaria, concedida pelas Facul-
dades Senac; uma sala do centro de convenções do Hotel 
Continental Santa Maria levando meu nome; Colabora-
dor Emérito da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada de 
Pelotas; Colaborador Emérito do Exército Nacional, do 
Comando Militar do Sul e outras.
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Sou uma pessoa totalmente realizada e muito feliz em 
poder participar do livro que será lançado pelo nosso 
grupo de ex-seminaristas. Saudades!

Elezi Rodrigues da Silva Caovilla

É muito fácil falar do relacionamento entre mim, Elezi 
Rodrigues da Silva, e meu marido Domingos Caovilla (que 
eu chamo de Dó há mais de 30 anos). Domingos é um 
gentleman nato, que deslumbra qualquer mulher, por sua 
maneira de tratar as pessoas, de valorizar o outro, de ser 
simples e, ao mesmo tempo, majestoso. Qual mulher não 
desejaria que seu marido ainda lhe puxasse a cadeira, lhe 
abrisse a porta do carro?

Desde os primeiros tempos de conhecimentos, de ter-
nura e gestos de carinho, ele me conquistou. Nos conhe-
cemos no tempo em que ele morava e trabalhava em Por-
to Alegre, no Hotel Continental, em frente à Rodoviária. 
Eu trabalhava e morava em Bagé, mas nos finais de sema-
na passava em Pelotas, onde fui criada desde os 6 anos de 
idade. Minha história de vida é linda!

Detalhando minha trajetória de vida, posso contar que 
nasci em Torrinhas, distrito de Pinheiro Machado, RS. 
Meu pai era peão de estância e o patrão dele tinha uma 
casa na cidade de Pelotas, em frente à qual moravam 
duas senhoras solteiras.

O filho mais novo do patrão de meu pai tinha uma ami-
zade grande por essas senhoras e sempre as aconselhava 
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que adotassem uma criança para que na velhice tivessem 
alguém para cuidá-las. Mencionava sempre as filhas do 
peão de seu pai, que não teriam outro futuro, que não o 
de cuidar de uma penca de filhos. Aos 16 anos, uma me-
ningite tira a vida desse menino, o José Abílio, acendendo 
nas duas senhoras o desejo de cumprir sua vontade: criar 
uma criança, filha do Nero Rodrigues da Silva, meu pai.

E eu vim para Pelotas, fui criada como filha de duas 
senhoras brancas, de família tradicional, com todo amor 
e cheia de vontades. Estudei nas melhores escolas parti-
culares e me formei, primeiramente, em Magistério, no 
Ensino Médio e, posteriormente, em Serviço Social na 
Universidade Católica de Pelotas. Quando conheci o Dó, 
fazia dois anos que eu estava em Bagé, no meu primeiro 
emprego após ter me formado como assistente social.

“As madrinhas”, como eu as chamava carinhosamente, 
acompanharam nosso namoro de dois anos, num triân-
gulo rodoviário entre Bagé, Porto Alegre e Pelotas. Eram 
apaixonadas pelo Domingos e tinham orgulho de dizer: 

“Domingos tem duas sogras“.

Em 1985 nos casamos em Pelotas, numa festa linda 
no Hotel Manta e fomos morar em Porto Alegre, onde 
Domingos era gerente do Hotel Continental. Foram me-
ses de uma lua-de-mel maravilhosa, pois morávamos no 
próprio hotel, localizado no centro da cidade, e desfru-
távamos de sua infraestrutura quatro estrelas. Passados 
alguns meses, o Domingos foi selecionado para ir para 
Luanda, Angola, África Austral, como um dos gerentes es-
colhido no Brasil para participar da organização de hotéis 
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para sediar dois eventos muito importantes para aquele 
país: O Congresso dos Países Não Alinhados e o II Congres-
so do Movimento Para Libertação de Angola – MPLA.

Eu fiquei em Pelotas aguardando o visto de entrada 
para viajar. Foram três meses, que pareciam um século 
de espera, de saudade e de angústia, pois esse período 
de adaptação pelo qual o Dó estava passando em Luanda 
foi bem difícil, devido ao regime político existente. Entre 
uma ida sem sucesso, porém, com retorno imediato no 
período de 24 horas, com 12 quilos de bagagem, tive a 
sorte de ficar uma semana em Moçambique, pois o avião 
em que eu iria retornar teve “avarias” e lá ficou uma se-
mana. Esse insucesso foi devido ao fato de o visto de en-
trada não estar vinculado a uma empresa que se respon-
sabilizasse por minha estada no país.

Três meses depois, com a insistência de Domingos em 
querer desistir e retornar ao Brasil, caso eu não conse-
guisse meu visto de entrada, um ministro, que fizera ami-
zade com Domingos, possibilitou minha ida, com um em-
prego previsto no Ministério do Comércio Interno, para 
a criação de uma creche. Finalmente, eu consegui viajar e 
permanecer na África junto com meu marido.

Um ano depois retornamos três, pois estava grávida de 
6 meses e o Eduardo, a caminho. Nasceu em 31 de ju-
lho de 1986, em Pelotas. Quinze dias depois estávamos 
na Praia de Torres, onde o Dó gerenciava o Continental 
Torres Hotel desde que voltara de Angola.
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Torres foi o melhor local de nossas andanças. O clima 
maravilhoso, a praia linda; tínhamos um grupo de ami-
gos, do qual faziam parte o cardiologista do Domingos e 
o pediatra de nosso filho e proprietários de hotéis, e nos 
reuníamos todas as sextas-feiras.

Em cada semana um membro ou casal organizava o en-
contro. Com essa forma de convívio saíamos da rotina, 
fortalecíamos laços de amizade e aliviávamos a saudade 
da família. E Torres foi eleita a melhor cidade para vi-
vermos, mas não foi tanto assim… Um ano passou, e o 
Nordeste brasileiro, considerado na época o espelho do 
turismo, chamou meu marido e lá fomos nós para Maceió, 
capital de Alagoas. Um lugar paradisíaco, praias maravi-
lhosas, mar verde, parecia ilusão de ótica, mas era verda-
deiro.

E eu, grávida novamente, agora sentindo muita falta 
das “madrinhas”. Agora já eram dois meninos para cuidar, 
pois o Daniel nasceu em 21 de janeiro de 1988, em Maceió, 
e o Eduardo começou a apresentar os primeiros sinto-
mas de autismo…

Maceió, lugar de abundância de mão de obra domés-
tica, mas sem experiência, costumes diferentes, princi-
palmente quanto à alimentação dos meninos. Isto me fez 
retornar a Pelotas. Domingos ainda ficou alguns meses 
até conseguir um substituto para seu cargo. No final de 
1988 estávamos todos juntos em Pelotas, e a época foi 
marcada por uma verdadeira Via Sacra para o tratamento 
do Eduardo, que até hoje não tem um diagnóstico preci-
so, aproximando-se mais do autismo. Nessa trajetória, o 
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Dó esteve sempre presente, acompanhando o desenvol-
vimento dos meninos, sempre companheiro, pai pronto 
para dar banho, fazer dormir, dar alimentação, pois a ta-
refa era dupla, a diferença de idade entre os dois é de um 
ano e meio. Nos primeiros tempos o trabalho era como 
se eles fossem gêmeos. Domingos me surpreendeu: onde 
estava, sua presença era marcante, era querido em qual-
quer camada social, mas na vida do lar não imaginava 
essa dedicação toda. Assim, permanecendo em Pelotas, 
nós também pudemos acompanhar, dar apoio às “madri-
nhas” e verdadeiras vovós de nossos filhos até o final de 
suas vidas.

A vida continuou, eu trabalhando como assistente so-
cial e o Domingos, primeiro, gerenciando os Hotéis Man-
ta, em Pelotas, durante nove anos, depois em Rio Grande, 
quando gerenciou o Hotel Charrua e o Hotel Atlântico 
na Praia do Cassino, aí encerrando sua carreira com a 
aposentadoria.

Aposentado, passou a realizar atividades como minis-
trar cursos no SENAC, no IF-Sul, montagem de hotéis, 
como o Hotel Jacques George em Pelotas, Hotel Con-
tinental Santa Maria, em Santa Maria e, o último, Hotel 
M-Tower, em Pelotas.

Hoje, nós dois aposentados permanecemos, ora em 
casa, curtindo o neto Joaquim, filho do Daniel, ora tra-
balhando em atividades alternativas. Parados jamais, até 
nos chamarem para uma atividade eterna.
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Durante estes 30 anos de convivência, houve momen-
tos de sonhos realizados, de total felicidade e, também, 
de angústias e dores, que somente foram amenizadas e, 
muitas vezes, sanadas, graças à presença de Deus.

Eu tive, desde que vim morar com minhas “madrinhas”, 
participação em movimentos da Igreja Católica, como: 
Movimento Mariápolis, Movimento de Emaús e, depois 
de casada, Movimento Familiar Cristão e Movimento 
Cursilho de Pelotas.

Fui criada no meio cristão, pois assim que comecei a 
viver com as “madrinhas”, adaptei-me ao sistema de vida 
delas, como se tivesse nascido ali. Não sei se mencionei 
em algum momento, mas sou negra, minhas madrinhas 
eram brancas, mas nunca foi citada a cor de pele dentro 
de nossa casa. Eu cresci frequentando vários ambientes, 
diversas camadas sociais, sem enfrentar situação de pre-
conceito.

Nas escolas que frequentei, eu era a minoria, quando 
não a única negra da sala de aula, mas o amor que minhas 
madrinhas tinham por mim era tão lindo, transparente 
e único como eu nunca constatei em nenhuma outra si-
tuação semelhante. E eu as amava tanto que, até hoje, os 
familiares delas dizem que minha maneira de ser, meu 
sistema de organização, são iguais ao delas.

Quando conhecemos o Domingos e soubemos que ele 
tinha sido seminarista, houve uma identificação grande 
com ele, porque elas conviviam com as Irmãs de São José, 
desde a pré-escola, até se formarem professoras, sempre 
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no Colégio São José de Pelotas, e também acompanha-
vam aquelas irmãs que já tinham se aposentado e viviam 
no Mosteiro em Garibaldi.

Aqui em Pelotas nossa paróquia é a do Sagrado Cora-
ção de Jesus, bem próxima de nossa residência. Éramos 
frequentadores assíduos, participávamos da equipe da 
missa das crianças, da qual fomos até coordenadores. 
Hoje, devido a uma série de situações, como a mudança 
de rotina do Eduardo, a resistência do neto em levantar 
cedo para ir à missa das 10 horas de domingo, nossa par-
ticipação é bem menor, mas continuamos muito ligados 
a todo grupo da Igreja do Porto. A fé, presente em nossas 
vidas, é grande e é o que nos move, nos dá força e preen-
che nossas vidas.

A vida é maravilhosa! Se tivesse de viver tudo outra vez, 
poderia ser igual a tudo o que vivemos até hoje. A oração 
é nosso contato com Deus, nosso elo de ligação com o 
Pai, nosso diálogo sem hora marcada, com escuta mise-
ricordiosa, com conselho certo, com a resposta esperada. 
Amém.
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Ezidio Paese

N asci em Maximiliano de Almeida, em 1942. Sou fi-
lho de José Paese e de Rosália Paese. Ingressei no 
Seminário Seráfico Santo Antônio de Vila Flores 

em 1953, aos 11 anos de idade. Saí do Convento São Fran-
cisco de Garibaldi, em 1960, durante o ano do noviciado. 
Casei com Odile. Tivemos quatro filhos: Joel, Joelma, Ma-
risa e Marlise. Sou formado no curso Técnico de Contabi-
lidade e exerci, por longos anos, a função de assessor em 
legislação e tributação municipal.

Durante o ano de noviciado, em Garibaldi, não desen-
volvemos o currículo escolar, pois seria um ano total-
mente dedicado à formação espiritual e a se conscienti-
zar da real possibilidade de seguir em frente ou desistir.

Para que essa situação ficasse clara para qualquer que 
fosse a decisão, durante esse ano nos dedicamos total-
mente à reza, retiros e muita orientação espiritual.

A etapa de Garibaldi foi, dentro da caminhada como se-
minarista, a mais importante e decisiva da minha vida. Foi 
o divisor de águas. Vai em frente ou fica e volta. Dá para 
imaginar como foi difícil e importante aquele momento.

Quase oito anos vividos com um grupo de colegas que 
naquelas alturas já não eram mais colegas, mas irmãos. 
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Tantos sonhos, projetos, o convívio com os padres. Tan-
tos momentos difíceis vencidos. Batalhas ganhas. Batalhas 
perdidas, mas que somando tudo isto foram bem mais 
vitórias que derrotas. A aposta da família que um dia viu 
aquele menino partir com uma mala e em companhia do 
padre Ivo, ver chegando como padre. As apostas dos pa-
dres, que nos orientaram, nos acompanharam, tanto zelo 
a nós dedicado e nos ensinando durante tantos anos. Tudo 
isso durante esse ano teria de ser avaliado, pesado, medi-
do e dali teria de sair uma decisão. E nesse contexto, após 
feitas todas essas avaliações, pesados os prós e os contras, 
teria que tomar uma decisão. Decidi então que, antes que 
ser um mau padre, eu preferia ser um bom leigo.

Foi um período de cinco meses muito difícil para mim, 
tempo em que eu lutava contra mim mesmo. Eu que-
ria ser padre e padre missionário e algo me dizia: você 
não foi feito para ser padre. E nesse dilema, entre noites 
sem dormir e dias em que aquele ânimo que sempre me 
acompanhou, aliado a muita reflexão e encontros com o 
padre Urbano Poli, meu superior, é que foi amadurecen-
do a ideia de desistir. Parar por aí. Interromper um belo e 
promissor ciclo de convívio com um grupo fantástico de 
colegas que nunca me faltaram. Interromper uma cami-
nhada até ali vitoriosa e que, sabe lá o porquê, pois seria 
eu o culpado por tudo o que estava acontecendo ou aqui-
lo seria obra do destino. Uma coisa é certa, tudo aquilo 
não parecia ser verdade. Perguntava-me eu: Como aquilo 
estaria acontecendo? A cada dia que passava, porém, eu 
me convencia que a realidade que estava sendo posta eu 
teria de encarar. Era amadurecida, era uma decisão que, 
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depois de bem pensada, precisaria ser tomada. Formada 
a consciência de que ali não era mais o meu lugar, não 
havia outra alternativa a não ser me conscientizar de que 
ali eu não tinha mais o que fazer.

Naquele momento decidi. Volto às origens. Volto à fa-
mília de onde eu saí. Onde eu nasci. Volto ao convívio de 
minha mãe, meu pai e meus irmãos. Difícil, muito difícil. 
Uma decisão heroica ou uma decepção? Passados tantos 
anos, hoje ainda não consigo fazer um julgamento corre-
to. Certo? Não sei. Errado? Não sei. Tentei, não deu. Será 
que fui um fracassado? Não sei. Por que teria que passar 
por um brete tão apertado? Uma coisa, porém, era certa: 
eu tinha que tomar uma atitude. A vida é feita de decisões 
e escolhas. Certas ou erradas, o futuro é que vai dizer. 
Uma coisa era certa. Um cíclo de minha vida estava se 
encerrando. Nesse período, entretanto, tenho de reco-
nhecer que muitas coisas boas aconteceram, muitos fru-
tos foram colhidos. Restou um legado de conhecimentos 
e realizações como cidadão, porém, consciente deveria 
estar eu que, daquele dia em diante, teria de encarar um 
novo modelo de vida, completamente diferente do que 
até então ali havia vivido. Novos horizontes a mim se 
apresentavam e a mim caberia buscá-los para seguir em 
frente.

Na prática, um novo contexto de vida. Começar tudo 
de novo. Teria de me adaptar a uma nova perspectiva de 
ação, atitudes e desafios.

A base adquirida ao longo dos anos de seminário, no 
entanto, a segurança que minha família dava a seus filhos, 
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isto tudo, me ajudaria muito na nova caminhada que fa-
talmente teria de empreender.

Eternamente grato serei a tudo o que vivenciei nos 
anos de seminário. Aos meus colegas, suportes nas horas 
difíceis. Aos superiores que nos guiaram, orientaram e 
zelaram pela nossa formação; eles foram durante todo o 
período de seminário nossos pais que lá distante ficaram. 
Enfim, não havia outra coisa a fazer depois de maio de 
1960 se não me despedir do seminário por falta de voca-
ção, segundo as palavras do padre Urbano.

Isso tudo se passou quando se rezava muito para que 
Deus mostrasse e nos iluminasse na tomada de decisão 
com relação a nossa vocação, ou seja, se o nosso destino 
seria ser padre ou voltar a ser um simples cristão. E foi 
nesse ano, após muita reflexão, aconselhamentos e muita 
oração pedindo a Deus que me indicasse qual seria exa-
tamente o meu caminho, que tomei a decisão de voltar ao 
convívio de minha família.

Encerrava-se, chegava ao fim uma trajetória de qua-
se oito anos, os mais importantes de minha vida. Digo 
os mais importantes porque foi durante esse tempo que, 
como ser humano, forjei o meu caráter, a minha persona-
lidade e a consciência. Importante esse tempo que con-
tou entre a fase de criança, quando comecei minha ca-
minhada rumo ao seminário e o momento dessa decisão, 
encerrando minha caminhada de seminarista, já como 
adulto. Esta construção que fez parte de minha formação 
é que, para mim, foi tão importante, que traçou os rumos 
da nova caminhada que teria de seguir.
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Após cinco meses de batina e os primeiros votos, já não 
me chamando Ezidio, mas Frei Israel, vivi o momento que 
marcou profundamente minha vida quando, com conse-
quências que me acompanhariam ao longo de minha vida. 
Nesse mês chegava ao fim meu projeto de vida religiosa.

Foi um momento que, tomada a tal decisão, estaria eu 
me inserindo novamente em um sistema completamente 
diferente daquele até ali vivido.

Não há como negar o quanto foi difícil. A partir dali 
tudo seria diferente. A vivência do dia a dia seria com-
pletamente outra. O convívio não seria mais com os anti-
gos colegas, mas com outras pessoas. Os costumes já não 
seriam os mesmos. As responsabilidades seriam outras. 
A maneira de as pessoas julgarem e interpretarem seria 
outra. A cultura de nossa gente do interior, que lá havia 
ficado, era outra. E lá ia eu ao encontro disso. Sem alter-
nativa, teria eu de me enquadrar à nova realidade. Resta-
va, porém, minha família. E foi neste alicerce que passei 
a viver e conviver. Graças a Deus, família estruturada em 
todos os sentidos. Pai, mãe, todos responsáveis, sérios, 
de um caráter inabalável e honradez a toda prova. Famí-
lia exemplar e defensora dos bons costumes. Pessoas de 
muita fé.

Transtornado com tudo que estava me acontecendo, 
analisando a situação, concluí que nem tudo estava per-
dido e que neste novo contexto eu poderia refazer nova-
mente minha vida, já distante da vida do seminário, pois 
aquele ciclo havia se encerrado.
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Com apoio dos meus familiares, que nunca me faltou, 
comecei a projetar minha nova caminhada. Como não 
poderia ser diferente, eu não deveria desperdiçar os co-
nhecimentos adquiridos no tempo de seminário.

Teria eu de dar sequência, aprimorando os conheci-
mentos adquiridos e aliando a esses novos conhecimen-
tos, adequando tudo isto a um novo momento que eu es-
tava vivendo, pois, ciente estava eu de que não seria fácil, 
mas que não havia alternativa. Teria eu de contar, além 
do apoio da família, com uma grande dose de boa vonta-
de, espírito de luta e coragem para enfrentar os desafios 
que a nova realidade me impunha.

A primeira prova que tive de encarar, como cidadão 
brasileiro, mesmo um ano atrasado, pois já estava com 
19 anos, seria a convocação para o serviço militar. Alistei-

-me no município de Marcelino Ramos e, em fevereiro de 
1961, saímos de trem dessa cidade rumo a Rosário do Sul, 
onde cumpriria um ano no quartel.

Para mim, o quartel não oferecia dificuldades, por que 
estava acostumado a obedecer, então não foi difícil me 
adaptar à vida da caserna e ao convívio com os demais 
soldados. Como tudo, no começo é difícil, ao longo dos 
dias fomos nos aclimatando, tomando conhecimento dos 
deveres e das obrigações de um soldado.

Entre tantos soldados, não demorou fui me destacan-
do pelo bom comportamento, organização, respeito e 
empenho para bem cumprir todas as tarefas que a mim 
eram destinadas.
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Como consequência disso fui convidado para testes 
destinados à seleção de soldados que participariam de 
um curso que levaria à promoção para cabo.

Foram seis longos meses de um intenso treinamento e 
estudos, sobre tudo o que se referia a técnicas e táticas 
militares, que contemplavam as mais radicais manobras 
e um estudo profundo de matérias da área militar, seja 
de guerras, operações especiais, defesa e ataque. Con-
cluído o período de seis meses, fui aprovado com votos 
de louvor e, nos seis meses restantes, comandei o pri-
meiro pelotão de metralhadora pesada e Cavalaria. Como 
comandante do pelotão, cabia-me dar treinamento aos 
demais soldados, seja na área interna do quartel, seja em 
ações de campanha, com longas marchas, acampamen-
tos e manobras para adquirir a resistência necessária que 
nos faria soldados eficientes e com o preparo necessário 
para enfrentar toda e qualquer operação especial, pois 
naquelas alturas todos sabiam que, para isso, os soldados 
têm de estar bem preparados. Encerrado o ano, seria dis-
pensado para voltar ao convívio da família. Como, porém, 
fui o soldado mais bem-comportado do quartel, foi-me 
oferecido, como prêmio, a continuidade na carreira mi-
litar e, desde que eu quisesse, cursaria, em Três Cora-
ções MG, elementos básicos da carreira militar. Como, no 
entanto, eu só sabia rezar e chamar Jesus Cristo, achei 
que aquela vida não seria para mim, pois muitas atitudes, 
comportamentos e maneiras de agir não se coadunavam 
com a minha formação. Declinei da oferta e retornei para 
casa.
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Em 1962 fui convidado para trabalhar em Campo Mou-
rão, no Norte do Paraná, na empresa de um primo de 
minha mãe. À noite cursava Contabilidade. Como o meu 
primo não cumpriu nada de tudo o que tinha me pro-
metido, já no final daquele ano retornei novamente para 
meu município de origem. Foi nessa oportunidade que, 
quando regressava de avião, enfrentamos uma tormen-
ta muito forte. No momento, sobrevoava o município de 
Toledo, ainda praticamente composto por mata virgem e, 
ao nos depararmos com esse temporal, uma turbina do 
avião absorveu um corvo… graças a Deus, nada de mal 
nos aconteceu.

Em 1963 fui convidado a concorrer para vereador, que 
aceitei e me integrei na campanha, fazendo parte de um 
grupo de pessoas preocupadas em dar sua parcela de 
contribuição ao município, minha terra natal, com seu 
trabalho. Com certeza, na época, honesto e despreten-
sioso, que só visava ao bem dos munícipes.

Após 60 dias de campanha, ou seja, de visitas às casas, 
campanha feita no lombo de um cavalo, e com o apoio 
importante das irmãs do colégio, do padre vigário, fui 
eleito como o segundo mais votado. Assumi em 1964 por 
seis anos, tendo nesse período, por duas vezes, assumido 
a Presidência da Câmara. Com o advento da Revolução e 
por uma lei de exceção, foi determinado que o cargo de 
vereador não seria mais remunerado, mesmo que as ses-
sões fossem de dia. Como eu morava a quatro quilôme-
tros da cidade, tinha de deixar meus afazeres para par-
ticipar das reuniões e como presidente da casa convocar 
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os demais vereadores e presidir os trabalhos. O mandato 
de vereador na época era de seis anos e, como bom bra-
sileiro, mesmo sem remuneração, não faltei a uma seção 
sequer. A grande diferença na política da época é que não 
existia o “toma lá, dá cá”. Não havia negociação, troca de 
favores, nos debates para aprovar os projetos: o que era 
bom para o município todos aprovavam. É claro que as 
discussões aconteciam. Havia divergências, porém sem-
pre no final imperava o bom senso.

Foram seis anos muito produtivos no trabalho de ve-
reador, quando pude dar minha parcela de contribuição a 
minha terra natal, já pensando em fazer carreira política. 
Ao terminar o período de vereador e após ser convida-
do para concorrer ao cargo de vice-prefeito, não acei-
tei, porque eu já havia decidido que iria morar no Paraná, 
isso em 1968.

Em 1964 conheci uma moça da família Miola, residente 
na comunidade de São Domingos, no município de Ma-
ximiliano de Almeida. Iniciamos o namoro e, no dia 6 de 
maio de 1967, nos casamos.

Um ano e meio depois, no final de 1968, fui morar 
no Paraná, mais precisamente em Nova Prata do Igua-
çu, então ainda distrito de Salto do Lontra, com pouca 
experiência em negócios, em um lugar onde a lei era o 

“trinta e oito”, lugar onde residiam os matadores de alu-
guel. Após 90 dias o dinheiro que eu tinha levado e que 
equivalia na época a um valor de 150 lotes de terra, posto 
que cada lote custava 100 cruzeiros e eu possuía 15 mil 
cruzeiros, pela minha falta de experiência perdi tudo e eu 
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e minha esposa voltamos para o Rio Grande com o saco 
de roupas nas costas, deixando para trás a esperança e os 
sonhos que tínhamos em construir um brilhante futuro 
naquela região.

Passei a residir novamente por alguns dias com a minha 
família, porém logo em seguida construí uma casa para 
morar. Montei uma estrutura que me desse condições de, 
trabalhando na agricultura novamente, iniciar um novo 
tempo que, após cinco anos, me daria condições de re-
tornar àquele lugar com a vontade e a determinação de 
recuperar ali o que eu tinha perdido. E ali ficamos por um 
período de 17 anos.

Durante esse tempo com atividade comercial, fui mui-
to bem-sucedido. Consegui adquirir alguns imóveis. Dois 
anos passados desde a minha chegada nessa cidade, 
construí uma residência para morar e um prédio de dois 
pisos. Para a construção deste prédio contratei dois pe-
dreiros que pareciam ser capazes e de muita confiança. 
E como na época eu ainda não tinha noção do que seria 
uma construção, isto em 1966, contratei a obra por 75 mil 
cruzeiros. Sem projeto, pois ali não existiam engenheiros. 
Pela confiança, sem contrato, pois eles, como era de cos-
tume, fariam um serviço de qualidade. Engano, poucos 
dias depois da obra concluída, meu cunhado, morando 
num de seus pisos, lá pelas quatro horas da madrugada 
foi até a minha casa, me acordou dizendo aflito: “Ezídio, 
a casa está caindo”. Por sorte uma tragédia não se consu-
mou, mas o prédio cedeu, trincou e só faltou desmoronar.
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Retiramos a mudança de madrugada e iniciei o proces-
so de demolição “marchando” com um prejuízo de 75 mil 
cruzeiros, um valor aproximado de 10 veículos populares 
0 km.

Como não tinha contrato assinado, mesmo que tenha 
sido provado que o material empregado foi de péssima 
qualidade e a composição das massas e do concreto eram 
à base de areia e cal, a ferragem muito aquém das bitolas 
corretas para tal obra, mesmo assim não fui ressarcido, 
arcando com o prejuízo total. Em seguida, contratei ou-
tra equipe de pedreiros, reconstruímos o prédio, que me 
custou 155 mil cruzeiros. Assim que a obra foi concluída 
vendi-a pelo valor de 350 mil cruzeiros.

Não desanimei, segui em frente, construí vários outros 
imóveis naquela cidade e, em 1982, me desfiz de duas lo-
jas de calçados em favor de um cunhado meu e ingressei 
na carreira política. Fiz parte da comissão de emancipa-
ção, coordenando a campanha política de 1982. Lancei 
um agricultor como candidato a prefeito, analfabeto, e 
vencemos a eleição contra dois concorrentes, dos quais 
um médico e um comerciante. Como eu possuía expe-
riência na área pública, coordenei a instalação do novo 
município assumindo o cargo de chefe de gabinete. Du-
rante o período de seis anos procurei me especializar em 
legislação publica na área de projetos, leis, decretos, por-
tarias, e na área de tributação, atividades que desenvolvi 
até minha aposentadoria, em 2001. Em 1988, apoiado pelo 
prefeito, perdi a eleição por um voto como candidato a 
prefeito daquela cidade. E perdi a eleição porque, nos úl-
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timos 30 dias de campanha, fui traído pelo prefeito cuja 
carreira política eu tinha construído. Não me conforman-
do com o resultado, depois de tantos anos de trabalhos e 
realizações em beneficio daquela comunidade, solicitei a 
minha demissão, como funcionário, me desfiz de alguns 
imóveis, carreguei a mudança e fui morar no município 
de Xanxerê-SC. Apliquei minhas economias em um ban-
co e fui à procura de trabalho em vários lugares da cidade, 
inclusive na prefeitura. Não fui bem-sucedido. Perto da 
casa em que eu morava uma empresa estava realizando 
um trabalho de calçamento. Fizemos amizade e, um belo 
dia, perguntei se não teriam um trabalho para mim. Após 
uma longa conversa iniciei na atividade de pavimentação 
de ruas com pedras irregulares. Trinta dias passados de-
cidi carregar a mudança e me transferir para o município 
de São Leopoldo, RS, até porque o meu filho Joel cursava 
Sociologia na Unisinos dessa cidade.

Aluguei uma casa, adquiri um terreno e iniciei a cons-
trução, eu e um pedreiro que trouxe do Paraná. Em 52 
dia, construímos uma casa de 8 por 11 com laje. Durante 
o mês de outubro e novembro, no forte do verão, ema-
greci nove quilos. Concluída a casa, nos mudamos e em 
seguida iniciei a procura de um trabalho na cidade de São 
Leopoldo. Comecei pela câmara de vereadores, ali rece-
bido por um Vereador que me perguntou o que eu sabia 
fazer. Após minha explanação, me conduziu até o gabi-
nete do presidente da Câmara e no mesmo dia fui con-
tratado como assessor da relatoria e da bancada do PDT 
para elaboração da Lei Orgânica, isto em 1989. Após cin-
co meses de intenso trabalho, concluímos a Lei Orgânica 
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e pela maneira como eu conduzi a tarefa a mim destina-
da, o novo presidente eleito do Legislativo contratou-me 
como diretor executivo da referida Câmara, tendo exer-
cido esse cargo pelo período de dois anos.

Por ocasião da eleição do novo presidente, ele da opo-
sição, fatalmente o meu cargo que era de confiança, e 
como se diz na gíria, “foi pro beleléu”. Fiquei desempre-
gado.

E pior: uma bela noite aproximadamente às 10 horas, 
enquanto a mulher e as crianças estavam na sala assis-
tindo televisão, eu fui até o quarto de dormir, quando es-
cutei que na rua em frente da minha casa duas pessoas 
discutiam, uma delas o filho do meu vizinho e que, por 
coincidência, era o chefe da gangue do bairro, mas ele 
sempre dizia: eu gosto do tio e, enquanto eu estiver vivo, 
ninguém vai assaltar a casa do tio. Por ironia do destino, 
eu era protegido pelo chefe da gangue do bairro. Naque-
le momento, enquanto a discussão andava, o referido jo-
vem, de nome Leandro, disparou um tiro contra a outra 
pessoa que com ele discutia, atingindo-a na perna. A bala 
ricocheteou no calçamento, foi em direção a minha ja-
nela, perfurando-a, chamuscando meus cabelos, furando 
o teto da casa, a telha, perdendo-se no céu de Deus. Ela 
não me atingiu porque naquele momento, casualmen-
te, eu estava com a cabeça abaixada conversando com 
a minha filha mais nova, porque o barulho da chuva não 
me deixava entender o que ela queria me dizer. Se isto 
não estivesse acontecendo, na posição em que eu estava, 
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próximo à janela, o projétil teria me atingido fatalmente. 
Em resumo, a minha filha salvou minha vida.

Essa é mais uma de tantas histórias que aconteceram 
na minha vida. Não vou enumerá-las todas, porque a nar-
rativa se tornaria muito extensa, pois oito vezes eu passei 
por situações em que a minha vida esteve em perigo, sem 
contar tantas outras de menor gravidade. Esse trágico 
acontecimento me fez tomar a imediata decisão de ven-
der a minha propriedade e me mudar novamente para o 
município de Xanxerê, SC.

Comprei um terreno, construí outra casa, montei uma 
estofaria, em sociedade com um amigo e, em julho de 
1992, recebi a visita de dois amigos de São Leopoldo que, 
em nome do candidato a prefeito Valdir Schimit, me con-
vidaram para participar da campanha política naquela ci-
dade. De 10 de julho a 10 de outubro, desempenhei uma 
importante função na referida campanha, junto ao comi-
tê. Fomos bem-sucedidos e antes de eu regressar para 
Xanxerê, recebi o convite do prefeito eleito para retornar 
em janeiro e assumir a Secretaria de Habitação daque-
le município. Desenvolvi um grande trabalho na referida 
Secretaria, implantando, inclusive, um sistema pelo qual 
as famílias que haviam se dirigido àquele município e por 
um motivo ou outro não tinham conseguido se estabele-
cer por falta de trabalho, a Secretaria disponibilizava um 
caminhão e, sem custo nenhum, transportava essas famí-
lias para o seu local de origem. Denominei esse programa 
de: “Volta às origens”. Foi um programa muito elogiado 
até em outros municípios, que passaram a adotá-lo.
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Em agosto de 1993, após oito meses como secretário 
de Habitação, e como minha família permanecia em Xan-
xerê, por meio de um amigo vereador de Xanxerê, Osmar 
Basso, após o referido vereador ter conversado com o 
prefeito da época, Júlio Cesar Bodanese, convencendo-o 
de que eu poderia ser muito útil ao município assesso-
rando-o na administração, o prefeito pediu ao referido 
vereador que me convidasse para ter uma conversa co-
migo.

Como minha família já residia em Xanxerê, é lógico 
que seria mais prático, e tendo a possibilidade de traba-
lhar nessa administração, deveria fazê-lo. Em setembro 
daquele ano, após uma conversa com o prefeito, aceitei 
e assumi como chefe do Departamento de Legislação e 
Projetos daquele município.

Cabia-me, nessa função, a redação de leis, decretos, 
ofícios, portarias e a elaboração de projetos junto aos 
Ministérios, Secretarias de Estado, bem como exercer o 
papel de ouvidor entre o Executivo e o Legislativo, no 
encaminhamento e discussão com os vereadores, dos 
projetos, sua negociação e o acompanhamento de todas 
as sessões, das quais eu produzia um relatório para fazer 
ciente o Executivo do andamento e tramitação dos pro-
jetos na Câmara.

Em 1996 perdemos as eleições por 17 votos, em um co-
légio de 21 mil eleitores. Como próximo a Xanxerê havia 
sido criado o município de Bom Jesus, e não havendo ali 
ninguém com o conhecimento necessário para sua im-
plantação, após pesquisa o prefeito eleito daquele mu-
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nicípio, Clovis Fernandes de Souza, convidou-me para a 
difícil tarefa, que para mim não seria tanto, de implan-
tação de toda a estrutura organizacional do novo muni-
cípio. No dia 1o de janeiro de 1997 ali iniciei as atividades 
como chefe de Gabinete e Secretário de Administração e 
Finanças, bem como me cabia a função de desenvolver o 
Departamento de Legislação e Projetos.

Continuei morando em Xanxerê e me deslocava todos 
os dias até o meu novo local de trabalho. Ali permaneci 
até 2004, quando decidi cuidar de meus interesses parti-
culares. Hoje ainda presto serviços de forma esporádica 
na área de legislação a Câmaras de Vereadores e a al-
guns municípios. Nada disso tudo teria sido possível sem 
uma sólida estrutura familiar, alicerçada no respeito e na 
colaboração mútua entre mim, minha mulher e meus fi-
lhos ao longo de 47 anos de casados. Partilhando no dia 
a dia de vitórias, derrotas, muitas batalhas vencidas, ou-
tras perdidas, mas que na soma geral resultou num só-
lido patrimônio de consideração e respeito, sempre na 
defesa dos verdadeiros valores, sem os quais nossa ca-
minhada não teria sido tão profícua. Dessa nossa união 
vieram quatro filhos, um menino e três meninas. Conse-
guimos criá-los dentro de rigorosas normas de respei-
to, bom comportamento e, como consequência disso, só 
foram até hoje, e tenho certeza o serão, motivo de mui-
tas alegrias. Temos cinco netos, todos sendo educados 
nessa tradição familiar; a educação que damos a nossos 
filhos está sendo aplicada na formação deles. O meu fi-
lho Joel é sociólogo; leciona na Universidade Federal de 
Mato Grosso, Cuiabá. É casado e tem dois filhos. Joelma 
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é pós-graduada em Pedagogia, leciona no município de 
Xanxerê, é casada e tem três filhos. Mariza é professora 
de inglês, com estágio nos EUA, é casada e leciona em 
Florianópolis. Marlize cursou Pedagogia, Administração 
Rural, com Pós-graduação em Administração e Pedago-
gia, hoje cursa Psicologia e é solteira.

Em resumo, essa é a composição de nossa família que 
formamos ao longo dos anos, e que muito nos orgulha, 
cada um cumprindo o seu papel de cidadão consciente 
de suas responsabilidades, reflexos da família que tive-
ram.

Fica com isso claro e evidente que uma sociedade sadia 
é o espelho de uma família sadia. Hoje, assistimos à de-
sintegração da sociedade, consequência da desintegra-
ção das famílias. A sociedade será sempre o espelho da 
família.

Resumindo, essa é nossa trajetória, omitidos, com cer-
teza, inúmeros fatos acontecidos durante nossa vida que 
se iniciou na minha casa paterna, passou pela escola, es-
tendeu-se por oito anos de seminário, e novamente o re-
torno a minha família, quando iniciei um projeto próprio, 
completamente diferente daquele que tinha ficado para 
trás. Quero acrescentar que, somando todos os revezes 
e todas as vitórias, a conclusão é altamente positiva, e 
hoje, com 73 anos de vida junto com a minha família, me 
considero o homem mais feliz do mundo. Cheguei até 
aqui porque construímos uma família maravilhosa, pro-
jetamos nosso período de velhice, com nossa indepen-
dência financeira, por sabermos que o período da ter-



399

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

ceira idade seria tão ou mais importante, se comparado 
com as fases da adolescência e da idade adulta. Aliado a 
todos esses esforços, planejamento e formas de execu-
ção, sempre mantivemos uma grande fé em Deus, aquele 
que tudo pode e que sem ele nada somos. Em resumo, 
essa é a história de minha vida e de minha família na ca-
minhada até aqui que, se não é tão expressiva, para nós 
preencheu todos os desejos e necessidades, tendo sido 
decisiva para chegarmos a essa idade com a possibilidade 
e a firme vontade de viver ainda um longo período, nos 
sentindo bem, útil como família na sociedade em que nos 
encontramos inseridos.

Espero com essa humilde narrativa ter dado minha par-
cela de contribuição na elaboração desse documentário, 
no qual estão sintetizados os relatos de cada colega que, 
por vários anos, diurna e noturnamente, fizeram parte de 
uma saudosa convivência, na qual, cada um a seu modo, 
cresceu e desenvolveu sua personalidade, responsável 
pela condução de sua caminhada e que nos levou até aqui 
e será nosso farol a nos guiar até o fim de nossas vidas.

Quero aqui deixar registrado o meu muito obrigado a 
todos os colegas com os quais convivi os melhores e os 
mais importantes anos de minha vida de jovem adoles-
cente e já adulto. Nesse período adquirimos os ensina-
mentos importantes e necessários que nos orientaram ao 
longo dos anos de nossa existência.

Vocês, caros colegas, saibam que muito contribuíram 
para a formação de meus valores e meu caráter, marcan-
do de forma decisiva a minha trajetória.
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E aos colegas que não estão mais entre nós, a minha 
homenagem e a minha lembrança. Que Deus os tenha.

Odile Paese

Eu, Odile Miola Paese, nasci no longínquo 28 de agosto 
de 1944, filha de Domingos Miola e Amélia Simionatto. A 
família Miola fez parte da imigração italiana, chegando 
ao Brasil em 1875. O Rio Grande do Sul foi o seu desti-
no. Meu bisavô, com sua família, se estabeleceu no mu-
nicípio de Antônio Prado, tendo entre os vários filhos um 
que se chamava Ermenegildo, que passaria a ser o meu 
avô. Mais tarde, depois de casado, Ermenegildo passou 
a morar no município de Sananduva. Domingos, filho de 
Ermenegildo, ali cresceu e casou-se com dona Amélia 
Simionatto. Em 1943, logo após o casamento, mudaram-

-se para o município de Maximiliano de Almeida. Dessa 
união nasceram 12 filhos, sendo eu, Odile, a mais velha.

Ali eu cresci, frequentei a escola. Tempos muitos difí-
ceis, quando não havia conforto nem as mínimas condi-
ções que existem hoje. Para fazer jus a um calçado não 
era fácil. E isso que o pai possuía uma área de terra que 
dava condições de produzir o necessário, sobrando para 
comercializar, criando assim as condições de oferecer 
o mínimo de conforto para nossa família. A mãe, com 
o passar dos anos, os filhos todos pequenos, tinha que, 
além da tarefa da criação das crianças, ainda arrumar um 
tempo para acompanhar o pai nas lides da roça e muitas 
vezes ficando a mim, como mais velha, mas ainda peque-
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na, a tarefa de cuidar dos demais irmãozinhos. Era uma 
vida muito sofrida, mas vivíamos com alegria, tanto é que 
lembro com muita saudade o tempo de minha infância 
mesmo com tantas dificuldades enfrentadas, pela terra 
desfavorável de ser trabalhada. Época em que faltava até 
uma vaca de leite para a alimentação, especialmente das 
crianças. Lembro que o filho de um vizinho nosso muitas 
vezes nos alcançava um litro de leite e isto nos deixava 
muito contentes.

Quando iniciei o período escolar, para mim era a rea-
lização suprema pelas condições que isto me dava de 
conviver com minhas amiguinhas e com elas construir 
uma grande amizade. Tenho saudade das brincadeiras 
do tempo da escola como: esconde-esconde, gata-cega, 
pula-corda e tantas outras. Na medida em que eu ia cres-
cendo, meus pais começaram a cobrar de mim naquilo 
que eu podia ajudar, como: colher ovos nos ninhos das 
galinhas, recolher os gravetos para a mãe acender o fogo, 
puxar pequenos baldes de água da fonte, etc.

Com 7 anos de idade já lavava algumas roupinhas no rio, 
em cima de uma pedra, porque tudo era precário. Como 
o pai ia cedo para o serviço, minha tarefa era, lá pelas oito 
da manhã, levar o café para ele. Como a terra trabalhada 
era muito desfavorável, o produto era colhido por meio 
de um cavalo com o cargueiro. E eu, com 7 anos, puxava 
o cavalo naqueles morros, muitas vezes de pés no chão 
no meio do pedregulho. Assim eu cresci dentro da reali-
dade da época. Tudo aquilo era normal. Quando cheguei 
à idade que determinava o início da preparação para a 
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Primeira Comunhão, fui encaminhada pela minha mãe 
para frequentar as aulas de catecismo. Ali se iniciou uma 
das melhores épocas da minha vida e, no dia da Primeira 
Comunhão, não poderia ter sentido alegria maior.

Dando sequência a minha caminhada, iniciei o perío-
do escolar que compreendia até o quarto ano primário. 
Para pensar em algo maior eu teria de me deslocar para 
outro município, porém não era algo que se podia cogitar 
dadas as dificuldades financeiras da família, e até porque 
a cultura vigente da época era criar os filhos para ajudar 
na roça.

Da infância à fase adulta nada de extraordinário, a não 
ser alguns fatos como o que aconteceu, num belo dia, 
quando os pais estavam na roça e nós estávamos em casa, 
eu e mais três irmãos. Num dado momento, nós estáva-
mos na parte externa da casa quando notamos que várias 
panelas caíram das prateleiras fazendo um enorme ba-
rulho. Como não tinha ninguém na cozinha, nos assus-
tamos pensando estar ali uma pessoa estranha. Corri na 
casa de um vizinho, pedi ajuda e um rapaz veio até ali, 
entrou na casa e nada verificou a não ser as panelas caí-
das. Logo em seguida eu e minha irmã Nair notamos, em 
baixo de uma bergamoteira, um estranho rosto de animal, 
corpo de gente, estava nos olhando e sorrindo. A cabeça 
era vermelha. Fechamo-nos dentro de casa, todos assus-
tados e aguardamos a vinda de nossos pais que estavam 
na roça.

Outro fato estranho que aconteceu na época, na casa 
do nosso vizinho, foi quando três irmãs desta família de-
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sapareceram e, após três dias, foram encontradas em 
cima de uma árvore, no meio de um enorme cipoal. Elas 
contaram que foram abduzidas por este ser estranho, 
idêntico ao que nós tínhamos visto dias antes. Elas rela-
taram que três vezes por dia ele as alimentava, levando 
pão e leite.

Esses fatos são verídicos e, na época, ninguém soube 
explicar. Foi assim que me criei trabalhando, ajudando a 
minha família. Um belo dia, já com 20 anos, recebi uma 
carta de um jovem chamado Ezídio, na qual ele expres-
sava o desejo de iniciarmos o namoro. Eu respondi que 
concordava. Após três anos, nos casamos e esse casa-
mento perdura há 47 anos, bem vividos, no maior res-
peito mútuo e numa convivência saudável. Minha vida 
de casada foi totalmente dedicada à família na criação e 
educação dos filhos e ao meu esposo. Sempre que pude 
o acompanhei nas atividades laborais, especialmente no 
período em que ficamos trabalhando na lavoura.

Tenho a certeza que o tempo dedicado à criação e edu-
cação dos filhos não foi um tempo perdido, nem com isso 
me diminuí e podemos comprovar hoje que, por querer 
ou por necessidade, as mães que exercem funções na 
sociedade, como empregadas ou executivas, precisam 
delegar a uma creche ou a uma babá a criação dos pró-
prios filhos. Como faz falta a essas crianças um acompa-
nhamento maior dos pais, especialmente da mãe. Hoje eu 
durmo tranquila porque os meus filhos também dormem 
tranquilos. Para visitar meus filhos não preciso ir lá na 
cadeia. Enfim, vivi de forma pacata, porém vivi intensa-
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mente minha família, que considero meu maior patrimô-
nio. Nada contra as mães que trabalham fora, desde que 
possam dar uma sólida formação aos seus filhos.
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Faustino Bordignon

Faustino Bordignon é filho de Agostinho Bordignon 
e de Maria Mattiello. Nasceu aos 12 de fevereiro de 
1939. Ingressou no seminário em 1948. É graduado 

em Filosofia, cursou três anos de Teologia e dedicou-se 
ao estudo sistemático das propriedades terapêuticas das 
plantas e ervas medicinais. Abandonou a vida religiosa 
para dedicar-se integralmente ao cuidado da saúde de 
pessoas que o procuravam para livrá-las de doenças que 
as acometiam. Casou com Dolores Maria Bringhenti e ti-
veram dois filhos: Patrícia e André Luís. Infelizmente nosso 
colega Faustino não pode, pessoalmente, fazer seu relato 
e contar sua história. Faleceu no dia 8 de agosto de 2014. 
Em seu lugar apresentamos dois testemunhos da vida e da 
trajetória de Faustino: a de Sérgio Benedito Croccoli, que 
com ele trabalhou por mais de quarenta anos, e de sua es-
posa, Dolores Maria. Os dois relatos nos dão uma imagem 
muito fiel da personalidade, do jeito de ser e, sobretudo, 
da grande generosidade que marcou sua vida totalmente 
voltada para a saúde, o bem-estar das pessoas e a família.

Sérgio Benedito Croccoli

Faustino Bordignon, um homem de visão e humanitário
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Faustino Bordignon, no teologado, não tinha muito 
tempo para estudar. Era procurado por muitas pessoas, 
que ele recebia e aconselhava em assuntos de saúde físi-
ca, na portaria do convento. Ajudado por seu irmão, frei 
Olímpio, preparava artesanalmente vários medicamen-
tos fitoterápicos, que oferecia aos que o procuravam. As 
pessoas faziam fila na portaria, o que causava transtor-
nos. Certo dia foi chamado pelo Arcebispo Dom Vicente 
Scherer que, sabiamente, o aconselhou a escolher entre 
as duas formas de vida: fazer-se sacerdote ou continuar 
a atender as pessoas. As duas não era possível manter. 
Faustino optou por continuar a ajudar as pessoas. Eu já 
havia saído do teologado no início de 1969. Ele saiu logo 
após.

Após a saída do teologado Faustino Bordignon disse-
-me que tencionava constituir uma empresa, um labo-
ratório farmacêutico fitoterápico, para produzir medi-
camentos fitoterápicos, e convidou-me a participar do 
projeto. Ele cuidaria da constituição, da implantação, da 
administração. A mim tocava cuidar dos aspectos buro-
cráticos, contábeis, fiscais. Para poder desempenhar esse 
trabalho, fui estudar Contabilidade e, depois, Direito.

Ele contava com o apoio de um bom grupo de amigos 
e de pessoas que se haviam curado com os produtos que 
ele já produzia artesanalmente. Com a ajuda desse gru-
po adquiriu, de herdeiros, um imóvel, de 53 hectares, na 
região chamada Rincão, Belém Velho, área rural de Por-
to Alegre, a oito quilômetros do bairro da Glória, onde 
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residíamos. Era uma área de difícil acesso, com estrada 
muito precária, totalmente desabitada.

Com a ajuda desse grupo de amigos conseguiu cons-
truir um prédio, no qual instalou as primeiras máquinas e 
depósitos. A matéria-prima (plantas e ervas) tinham que 
ser procuradas e colhidas no interior, onde fossem en-
contradas. Contava, para isso, com a ajuda do Mazzaro-
lo, que saía com o caminhão, de madrugada, e voltava à 
noite, com o veículo cheio. Passou a cultivar no local as 
plantas e ervas que fosse possível.

O laboratório passou a se chamar Cibecol Industrial 
Farmacêutica Ltda, e começou a funcionar em março de 
1970. Os registros dos medicamentos na Anvisa foram 
sendo encaminhados e obtidos com bastante rapidez e 
facilidade. Eram renovados facilmente de cinco em cinco 
anos.

Logo em seguida foi criada a farmácia, onde Faustino 
recebia as pessoas, receitava os produtos fitoterápicos 
para cada caso. Ele recebia, nos dias em que estava na 
Farmácia, até 60 pessoas por dia. E todos nós testemu-
nhamos o quanto bem ele fez a todos, resolvendo a maio-
ria dos casos, alguns tidos como incuráveis.

Ele tinha realmente grande capacidade paranormal. 
Em concentração mental, percebia imediatamente o pro-
blema da pessoa e a solução. Por isso, passou a ser pro-
curado por um número cada vez maior de pessoas, não 
só do Rio Grande do Sul. E começou também a enfrentar 
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oposição e até perseguição por parte dos que se sentiam 
prejudicados.

Quando as pessoas não tinham condições de pagar, 
recebiam os produtos gratuitamente, o que, às vezes, 
causava certa dificuldade financeira. O trabalho dele 
no atendimento às pessoas, porém, sempre foi gratuito. 
Dizia ele que não podia cobrar por um “dom” que havia 
recebido não em benefício próprio. Se alguém insistisse 
muito em oferecer-lhe dinheiro, acabava aceitando para 
poder ajudar a mais pessoas carentes.

Depois do laboratório e da farmácia, criou a Pedrei-
ras Faustino Bordignon, para explorar as jazidas de pe-
dra, granito rosa, que abundava na parte dos morros da 
propriedade do Rincão. Como este granito é muito apre-
ciado para determinadas obras, o sucesso foi imediato. 
Como não dispunha de tempo para administrar a pedrei-
ra, acabou por vendê-la.

Por ser amante do bom vinho, plantou um parreiral e 
criou a Vinhos Bordignon para a fabricação da bebida. 
Essa empresa, porém, ficou restrita a pequeno grupo de 
amigos que sabiam apreciar também o vinho, que se reu-
niam numa “cantina” construída para isso.

A partir de 2010 a Anvisa passou a fazer exigências im-
possíveis de atender para a renovação das licenças de 
fabricação dos fitoterápicos. E, assim, à medida que as 
licenças venciam, os produtos iam sendo desativados. 
Essa situação criou um drama para o Faustino, que pas-
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sou a sofrer muito por não poder mais socorrer os que o 
procuravam.

Após muita oração, contando, segundo ele, com a ajuda 
de São Francisco, de quem ele se dizia fã, encontrou uma 
solução: os produtos passaram a ser terceirizados, por 
meio de um laboratório paranaense, cujo diretor seguia a 
mesma filosofia de trabalho: ajudar as pessoas a recupe-
rar a saúde. E ele, feliz, pôde voltar a exercer seu trabalho, 
até acontecer a cirurgia, desnecessária e muito malfeita, 
que acabou tirando-lhe a vida, em 8 de agosto de 2014.

Como empresário, Faustino foi o típico empreende-
dor. Arrojava-se, sem fazer tantos cálculos e previsões. 
Era, muitas vezes, levado a tomar decisões rápidas. Era 
um impulsivo, nem sempre medindo as consequências. 
Lembro de um fato, ocorrido em Marau, no final do Co-
légio, quando estávamos todos sentados na carroceria 
do caminhão que nos levaria a Ijuí para cursarmos a Fa-
culdade de Filosofia. Na hora da partida Faustino, que se 
considerava um bom orador, levantou-se para fazer um 
discurso. E começou falando bem alto: “Parto com dor de 
Marau…” Não pôde continuar o discurso porque todos 
ríamos muito…

Ele era um homem muito inteligente, mas de uma in-
teligência prática. Lidava mal com conceitos puramente 
teóricos. Durante os estudos, especialmente na Faculda-
de de Filosofia, tínhamos que ajudá-lo a assimilar os con-
ceitos puramente teóricos. Era brilhante, porém, quando 
se tratava de solucionar problemas práticos.
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Foi, certamente, um grande homem, que ajudou a mui-
tos milhares de pessoas. Dizia ele que havia recebido um 
dom de Deus para ajudar as pessoas e não conseguiria, 
mesmo que quisesse, deixar de cumprir esta que ele con-
siderava uma missão.

Sobre a capacidade paranormal que tinha de perceber 
os problemas de saúde das pessoas, narro um fato que 
aconteceu comigo. Eu havia ido com o motorista da em-
presa a uns matos para recolher cascas de uma árvore, 
chamada “quina brava”, de que ele precisava. Tirávamos 
lascas da árvore, de modo a não matá-la. Lá pelas tan-
tas, coloquei um pedaço dessa madeira na boca, como 
se fosse um chiclete, e fiquei com ele na boca por umas 
duas horas, engolindo a saliva, que era muito amarga. Eu 
achava que me faria bem.

Depois de uma semana comecei a sentir-me cada vez 
mais fraco e faminto. Preocupado, fui falar com o Faus-
tino. Ele concentrou-se e apontou o dedo para mim, di-
zendo: ”Vejo você, lá no mato, com um pedaço de quina-

-brava na boca… A quina é violenta, destrói os glóbulos 
vermelhos, por isso você se sente cada vez mais fraco. 
Se não se interrompe esse processo, pode-se até mor-
rer…”. Com alguns de nossos produtos, tomados intensi-
vamente, melhorei rapidamente. Mesmo conhecendo o 
Faustino, fiquei impressionado com essa sua capacidade, 
porque nem mesmo eu me lembrava do que havia feito e 
jamais suspeitaria da quina-brava.

Outro fato: apresentou-se um senhor que havia in-
ventado uns sintomas falsos. Faustino, em concentração, 
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percebeu e disse: eu sei que o senhor não tem nada, que 
veio aqui só para me testar. Mas o senhor tem uma fi-
lha que tem um problema grave. Não precisa acreditar 
em mim. Leve-a urgentemente a um médico enquanto é 
tempo. Depois, se quiser, o senhor pode voltar aqui que 
eu tenho condições de ajudar sua filha…” O homem saiu 
transtornado, mas depois de um certo tempo voltou para 
pedir desculpas, agradecer e pedir a ajuda prometida.

Dolores Maria Bringhenti Bordignon 

Faustino Bordignon constrói sua família.

No Carnaval de 1972, na cozinha da tia Lúcia, em São 
Francisco de Paula, foi a primeira vez que nos vimos. Na 
verdade, eu não vi o meu Quico, apelido que mais tarde 
dei para ele, porque quem me viu e falou comigo e com a 
tia Lúcia foi o frei Homero. Ela queria muito que ele me 

“visse” e talvez tivesse um jeito de me ajudar a voltar a en-
xergar com o olho direito. Nasci com catarata congênita 
e apesar dos tratamentos não desenvolvi a visão do olho 
direito. Ele, porém não deu essa possibilidade e como eu 
não me incomodava com este problema, não fiquei triste 
com a resposta dele. Lembro que fiquei olhando aquele 
homem que as pessoas de minha família admiravam, por 
alguns instantes, e fui embora. Mais tarde voltamos a nos 
encontrar em Porto Alegre, no prédio onde ele morava 
na Rua Nunes, no bairro Glória. Minhas primas também 
moravam no mesmo bloco. Ele muitas vezes vinha jantar 
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com elas, adorava polenta na chapa com queijo. Eu anda-
va por lá, porque me facilitava ir para a escola, uma vez 
que estudava no Colégio Glória, perto da Rua Nunes, e 
minha família morava em Viamão. Quando ele vinha jan-
tar eu ficava muito pouco com eles: confesso que achava 
o “papo chato”.

Ele soube que eu tocava violão e começou a me convi-
dar para tocar nos churrascos. Gostava de receber ami-
gos e chegou a construir um espaço no laboratório pró-
prio para esse fim. Sempre que possível, naquela fase de 
minha vida, eu tinha 16 anos, tocar violão era o que eu 
mais fazia. Aceitava o convite e me agradava cantar com 
seus amigos tocando canções italianas. Aprendi com meu 
pai a cantar algumas canções italianas.

Bem, o tempo passou e depois de um certo tempo e ele 
me chamou para conversarmos sozinhos. Lembro que 
estranhei, mas fui. Embaixo das árvores, ao som dos pas-
sarinhos, no lugar onde se encontrava com seus amigos, 
me falou de seus sentimentos e eu fiquei muito assusta-
da; respondi que não gostava dele e fui correndo embora. 
Ele, mais tarde, contava que tinha sido uma grande “con-
quista” ter que lutar para eu mudar de ideia.

Chegando em casa contei para minha mãe a conversa 
e, sabem, ela não acreditou. Disse que eu era muito bobi-
nha e que não sabia nada de namoro e que o frei Homero 
era um “homem feito” e que se fosse namorar procuraria 
uma mulher “feita” também. Minha mãe estava errada: 
meu Quico queria uma mulher que não estivesse “feita”, 
mas alguém que se faria mulher junto com ele. Continua-
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mos nos vendo de vez em quando no apartamento das 
primas. Só olhares e de longe.

Em novembro de 1972 ele me convidou para irmos no 
aniversário do meu primo em São Francisco de Paula jun-
to com uma de minhas primas; na nossa época se exigia 

“chá de pera”, e eu aceitei. Lá convidou-me para olharmos 
a lua, era noite de lua cheia e estava linda mesmo. Estáva-
mos numa janela, quando ele voltou a falar nos sentimen-
tos e, desta vez, resolvi conhecer melhor aquele homem 
e aceitei seu convite para namorar. Ele ficou feliz como 
uma criança e contava para todos que aquele era o dia 
mais feliz da vida dele. Eu assistia e não entendia muito 
bem porque tanta felicidade. Ele já me amava e eu iria 
aprender sobre o amor com ele. Começamos e ele logo 
queria casar, porque dizia que não queria que os filhos 
que tivéssemos o chamassem de avô. Meus pais pediam 
calma, mas não demorou e noivamos dia 13 de maio de 
1973. Minha mãe e eu começamos a fazer o enxoval e 
quando encontramos um apartamento, me encantei em 
arrumá-lo, decorá-lo. Eu estudava no 2o ano do Científico, 
no colégio Champagnat, e minha atenção começou a mu-
dar. Não queria mais saber de estudar Física, Matemática, 
matérias que sempre gostei. Queria olhar e olhar mais 
uma vez meus lençóis novos, minhas toalhas de renda, 
tolhas de banho… eram tantas peças que minha imagina-
ção fluía. Cada encontro com meu namorado e agora eu 
já me sentia “grande”, diferente das minhas irmãs, afinal 
eu já tinha um noivo e ia me casar. Eu já me considerava 
uma mulher, tinha 17 anos, sabia tocar violão muito bem, 
escrevia poesias e fazia bolos. Sempre gostei de fazer bo-
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los e tinha uma receita preferida, apreciada por todos: o 
“bolo sem manteiga”. Além desses “dotes” eu sabia limpar 
uma casa como ninguém, era assim que minha mãe falava 
de minha qualidade – caprichosa – para minhas tias e eu 
sentia o orgulho dela. Claro que, com isso, eu caprichava 
ainda mais.

Então, eu já tinha tudo: um noivo, um apartamento 
quase pronto, meu enxoval com várias peças (umas 20) 
com cheirinho de novo, sabia tocar violão, sabia fazer bo-
los e limpar a casa. Pronto, casamos em setembro de 1973.

Foi uma cerimônia simples, no nosso apartamento 
mesmo, minha família estava toda arrumada, com rou-
pas novas, minha mãe organizou o coquetel, o padre foi 
o meu cunhado, frei Hermínio, e os padrinhos do Quico 
foram seus irmãos, Marcelo e a Cecília. Nosso casamento 
foi filmado e isso era um luxo! Lembro que antes da ce-
rimônia ele fez questão de mostrar o apartamento para 
mim e meus familiares como se estivesse dizendo para 
todos nós: “Podem ficar tranquilos, a filha de vocês vai 
ficar bem”. Meus pais tiveram que assinar minha maiori-
dade para eu poder casar. Meu pai permitiu, mesmo sem 
aceitar muito bem que eu estivesse “pronta” para casar.

Fomos para lua-de-mel no hotel Samuara, em Caxias 
do Sul. Tudo era novidade. Eu estava animada, assusta-
da, tinha lido nos livros embaixo das cobertas, com mi-
nha irmã Fátima, o que iria acontecer, fazia “cara de tudo 
bem e que sabia tudo” e, lembro, foi maravilhoso. Tenho, 
porém, que contar mais uma luta que o meu Quico tra-
vou antes de chegar ao “grande momento”. No quarto em 
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frente ao nosso estava hospedado meu grande ídolo da 
Jovem Guarda, Roberto Carlos. Sabem o que isto signi-
fica para uma adolescente que tocava todas as músicas 
da jovem guarda, saber que ele, meu ídolo, estava ali, a 
poucos centímetros de mim? Era o máximo! O problema 
é que eu não queria sair da porta e queria ficar esperando 
vê-lo sair, pedir um autógrafo, talvez dar um abraço… era 
muita sorte! O Quico já não sabia mais para que santo 
apelar, até que o “cristo” como ele chamava o Roberto, já 
incomodado, saiu. Ele, mais do que depressa, desabafou 
dizendo para o Roberto que ele estava atrapalhando sua 
lua de mel, que não conseguia ficar com a mulher dele 
sozinho… lembro que o Roberto sorriu, falou que o com-
preendia, me deu um autógrafo, um abraço e deu con-
vites para assistirmos ao show dele à noite. Fiquei nas 
nuvens… mas, consumamos o ato com muita ternura e 
confiança. Meu Quico foi maravilhoso e a partir dali co-
mecei a experimentar o que ele chamava de amor. Ele 
sempre me convidou para fazer amor e sempre fizemos 
amor, até um dia antes de ele ir para o hospital e, de-
pois, falecer, no dia 8 de agosto de 2014. O amor que eu 
aprendi com ele, vivido e sentido pelo ângulo sexual, foi 
e é, para mim, a mais pura expressão divina do verbo dar 
e da confiança do outro em receber. A troca de carinho, a 
entrega do corpo e do coração, que fazia acender a pai-
xão, fazia brilhar o olho, que nos curava dos “arranhões 
da vida a dois”, que nos trazia calma, serenidade, foi tudo 
que aprendemos juntos conjugando nossa relação.

Esse grande amor deu frutos e o primeiro foi uma bo-
neca com olhos azuis e boca vermelha: Patrícia. Ela en-
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cheu nossa vida de alegria e, com ela, começou a nossa 
família. O Quico sempre foi um apaixonado pelos filhos, e 
a Patrícia o encantou desde o primeiro dia. Tinha por ela 
admiração, orgulho, dedicação, cuidados, e sempre foi 
parceiro dela. O Quico não poupou esforços para estar 
sempre junto, participando das atividades sociais e esco-
lares, ministrando palestras na escola, levando-a na casa 
dos coleguinhas ou contribuindo com materiais na cons-
trução de partes da escola, o que a deixava muito orgu-
lhosa também. O pai dela sempre foi seu ídolo. Ele foi um 
pai incansável, buscando a saúde, o bem-estar dos filhos, 
da família. Quando ela completou 15 anos fizemos qua-
se um “estrago” no chão da cozinha de tanto treinarmos 
a valsa. Tinha o sonho de dançar a valsa com sua filha, 
porém não sabia dançar, mas dançou maravilhosamente 
com ela em seus braços. Lembro quando ela estava com 
18 anos e quis morar nos EUA, queria estudar mais o in-
glês, fazer coisas diferentes. Eu relutei, achava que ainda 
não era o tempo, porém ele não. Foi firme e a ajudou, deu 
todo o apoio e estimulou nela a confiança para voar, mes-
mo que chorasse depois de saudades.

Nosso segundo filho, André Luís, até o nome foi ele 
quem buscou com a numerologia, queria que desse como 
resultado na escolha do nome cinco estrelas, pontuação 
que, no significado e crença que tinha, seria como uma 
profecia de uma vida saudável e feliz para o seu filho ho-
mem. Seu desejo de ter esse filho era muito grande e fi-
cou muito feliz ao saber que era um menino e sempre di-
zia que ele era um menino de ouro! Foi com ele que nosso 
filho aprendeu a cavalgar, incentivou a paixão pelos cava-
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los, o amor e respeito pela terra, o cuidado com as plan-
tas, como criar e cuidar do gado. Inovador e também na 
mesma força cultivava as tradições e os conhecimentos 
que herdou em sua casa paterna e no seminário. Deixou 
para esse filho a semente de ir além, de enxergar lon-
ge, de buscar soluções e de se permitir errar como parte 
do aprender naturalmente, ao invés de parar de procurar 
as soluções. Tinha como princípio “fazer e desfazer, mas 
nunca deixar de fazer”(…) Falava para os filhos que o su-
cesso vinha com duas pernas: o trabalho e a honestidade.

Esses frutos, por sua vez, amadureceram e foram cons-
truir suas histórias, dando continuidade a nossa família. 
A Patrícia em 2002 casou-se com o doutor. Estêvão, mé-
dico cirurgião e o amor deles, tão profundo e verdadeiro, 
frutificou: dois lindos netos de olhos azuis. Meu primeiro 
neto, Nícolas, nasceu em 21 de novembro de 2003 e tem 
tudo para ser um excelente advogado, sabe fazer uso da 
palavra; o menor, Pietro, com quase 6 anos, é um menino 
atleta e chama a nossa atenção pela sua capacidade de 
saltar. Como avó apaixonada, sempre vou “babar” pelos 
netos e tenho muitas razões para isso. O Pi, como o ape-
lidamos, lembra-me o pavão que tínhamos na fazenda. 
O pavão vinha todas as noites dormir no galho de uma 
grande figueira e se ejetava do solo para o galho com tan-
ta elasticidade que se transformava num espetáculo. O Pi 
salta na cama elástica deitado, sentado, de joelhos e se 
ejeta de forma surpreendente, caindo na malha da rede 
em pé e tornando a saltar e saltar, rodopiar, com uma 
leveza incrível.
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O André escreveu sua história de amor: buscar novos 
horizontes. Decidiu que era hora de sair e sair para o 
mundo; como seus ancestrais, migrou para conhecer e 
experimentar outras terras. Foi passar por uma grande 
e forte experiência nos EUA. Lembro de ter dito quando 
o vi no portão de desembarque: “Saiu um menino e vol-
tou um homem”. O interessante é que lá encontrou seu 
amor. Ao chegar na terra dos “gringos”, aportou numa 
casa onde estava uma garota, uma loirinha com quem 
brincara quando era pequeno, e que, como ele, estava 
vivendo uma experiência fora do Brasil. Ela, amorosa e 
gentil como é, tratou logo de ajudá-lo a se aquerenciar: 
fazer carteira de motorista, encontrar trabalho, mostrar 
a cidade… sabem como é, né? Anda para lá e para cá e… 
ficaram e continuam ficando até hoje, há mais de 13 anos. 
Claro, este amor maravilhoso também frutificou e veio 
o nosso Luquinhas, que está hoje com 5 anos. Esperto, 
dançador, canta e sabe rezar. Amoroso e sabe se fazer 
entender com seu jeitinho, a tal ponto que o vovô dizia: 

“Este aí, filho, dá nó em pingo d’água”.

Quico sempre à frente do seu tempo – era aquariano –, 
inovava, aparecia com alguma coisa diferente, uma má-
quina moderna, por vezes estranha, com luzes, botões e 
que exigiam quase ser decifradas. Lembro do dia em que 
ele apareceu em casa com forno de micro-ondas. Trata-
va-se de um aparelho enorme, cheio de mistérios; tínha-
mos que ter aulas com uma pessoa para aprender a usar 
o tal forno. As pessoas da família vinham conhecer o tal 
aparelho e olhavam com cuidado e curiosidade. A per-
gunta era: “E agora, o que será essa coisa que o Bordignon 
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descobriu?” Tão logo, porém, ele descobriu que o forno 
tirava elementos importantes dos alimentos, não esta-
va dentro de suas regras de saúde, tratou de devolvê-lo. 
Eu mexia com ele dizendo que eram seus “brinquedos”, 
uma vez que não tivera a oportunidade de brincar e ter 
brinquedos quando criança. Sempre gostou de comprar 
panelas diferentes, desde as elétricas (uma grande novi-
dade na época) às de Tefal (também diferentes, para cujo 
primeiro uso se necessitava ler as instruções). Máquinas 
que faziam misturas, trituravam, cozinhavam como se 
fossem “misturadores mágicos”. E, claro, ter uma mesa 
redonda com o tampo giratório para ninguém ter de se 
espichar para pegar pratos que estavam distantes e re-
pleta de alegrias, conversas em voz alta e talvez quase 
ninguém se entendendo muito bem; isto realmente não 
era o mais importante naquela hora.

Faustino era um homem sério, responsável, compro-
metido e, conforme palavras dele, “convocado em sua 
missão” para ajudar o próximo e sempre que pudesse ali-
viar as dores. Afirmava que não podia ver ninguém chorar 
e se orgulhava ao dizer que ninguém saía de perto dele 
sem levar o produto fitoterápico que poderia melhorar 
a saúde deste irmão/ã por falta de dinheiro. Ao ouvir e 
assistir meu marido, meu orgulho e admiração cresciam 
cada vez mais. Sua retidão de caráter o levava devolver o 
dinheiro investido, caso seu cliente julgasse não ter rece-
bido o benefício que esperava. E isso o deixava tranquilo 
de estar cumprindo seu dever cristão. Sua forma de falar 
em religião para com todos e inclusive em casa, como 
educação cristã, para os nossos filhos, era que a religião 
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se definia pelo bem. Sem a prática do bem como essência 
de vida, não aceitava dizermo-nos cristãos.

Sempre ocupou cargos de liderança e nunca se omitiu 
de lutar por tudo o que acreditava. Deixou muitos lega-
dos e entre eles a Cooperbúfalo. Uma cooperativa que 
criou no período quando foi o presidente da Ascribu, As-
sociação de Criadores de Bubalinos do Rio Grande do 
Sul, possibilitando que os cooperados tivessem um lugar 
para comercializar seus produtos e não desistirem dian-
te das frustrações e pressões de um mercado seletivo e 
conservador. Para ele a carne de búfalos representava o 
alimento do futuro, pelo índice menor de colesterol, pela 
precocidade do animal, pela rusticidade, que fazia e faz 
dele um animal quase “orgânico.”

Faustino gostava de cozinhar e fazia pratos que ficaram 
conhecidos como típicos dele, à moda Faustino: churras-
co em oito minutos, massa com salame, massa com mo-
lho vermelho, champignon e alcaparras, polenta feita na 
panela de pressão em 20 minutos, com molho vermelho 
ou polenta com salame e queijo na chapa, radicci novinho 
temperado com bacon frito, carne de ovelha Texel assada 
no forno (esta receita, a fórmula, ficou com a Romi, nossa 
caseira há quase 40 anos) e o bife ao ponto (este, como ele 
mesmo me dizia: “Quando eu morrer tu nunca mais vais 
comer um igual”(…) e é verdade!). Gostava de casa cheia, 
de ter a família sempre junto, de cantar músicas italianas, 
de ler “horas a fio” revistas sobre saúde, cuidava da saú-
de de forma muito disciplinada, caminhava diariamente 
1h, “faça chuva ou faça sol”, e bebia o vinho feito por ele, 
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quase que diariamente, sempre nas refeições… Não pos-
so deixar de mencionar os cafés das manhãs de domingo. 
Foram momentos prazerosos, os que sempre irei guardar 
em minha lembrança com muito afeto e gratidão. Ficáva-
mos tomando aquele café e conversando sobre as nos-
sas coisas, sobre nossos sonhos, as viagens que faríamos, 
as reformas que faríamos na nossa casa, o futuro com 
mais dias na fazenda, o que estava fazendo, seus planos, 
e …as histórias de vida. Contávamos as nossas histórias 
como se fosse uma terapia conjugal; conjugando as vi-
vências, compartilhando nossos momentos nas famílias 
de origem, o jeito de nossos pais, irmãos, as experiências 
tristes, as alegres, as divertidas, as “sapequices” de crian-
ça e as mais desafiadoras; contou e repetiu muitas vezes 
como foi para o seminário aos 8 anos e como foi ficar 
longe da mãe, o sofrimento pela saudade, as diferenças 
de como era a vida no seminário e de como era com sua 
família em casa. Contava com afeto as trocas que teve 
com a mãe e dela sempre falou com carinho e também 
contava do pai em seus momentos com ele, oportunida-
des em que pôde sentir sua firmeza e sabedoria. Contava 
sem nenhuma dor a história do touro que perfurou seu 
pescoço, atirando-o longe e deixando-o com uma cica-
triz. A parte mais importante era quando ele relatava o 
momento em que o pai, como um herói que protege seu 
filho, levantou, literalmente, o touro do chão, com força, 
com muita raiva, pensando que o animal o tivesse ma-
tado. Tinha muito orgulho desse pai e de sua família, de 
sua cultura, das madrugadas na roça, da fartura da “cola-
cion”: o café na roça com polenta, “fortaia”, queijo e vinho. 
O trabalho árduo de sol a sol, a semeadura, a colheita, 
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o cultivo das parreiras, participar da transformação das 
uvas em vinho, o sentido de ter alimentos em abundância, 
as pipas, os salames, isto representava para eles e para 
ele também uma forma de continuar com lealdade as tra-
dições e de se sentir seguro. “Ganharás o pão com o suor 
do teu rosto”. E a oração, a fé ativa, o “padrinho de luz” 
dele era São Francisco de Assis, com quem falava muitas 
noites e demonstrava ficar tranquilo a partir destas visi-
tas noturnas.

A incansável busca por novas ervas e por criar novas 
fórmulas para novas queixas e enfermidades tornaram-

-no um pesquisador e, por que não dizer, um cientista 
autodidata. Sempre leu muito, participou de cursos, via-
java muitas horas com a finalidade de conversar com al-
guém que lhe contasse que encontrou uma nova erva e os 
resultados de seu uso. Trazia as mudas e lá ia ele plantar, 
cuidar, experimentar. O processo de transformação era 
apenas uma questão de tempo e confirmação das infor-
mações. Caso a descoberta fosse positiva e significativa, 
ficava exultante! Motivo de alegria para muitos dias. Suas 

“conversas sentidas” com elas, as ervas, eram de muita 
profundidade. Foi sem dúvida um grande pesquisador da 
fitoterapia que tivemos no planeta!

Quiquinho também foi um homem sofrido e persegui-
do pelo poder que recebeu de Deus. Para alguns ele re-
presentou uma ameaça e muitas vezes nos socorremos 
de amigos e de autoridades que o conheciam e que já ti-
nham “provado” de sua sabedoria e de nosso grande mes-
tre Jesus, para quem pedíamos iluminação. Foi incontável 
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a quantidade de velas que acendi ao longo dos anos pe-
dindo proteção para ele e que ele pudesse cumprir sua 
missão até quando Deus quisesse.

Esse foi um pequeno relato sobre o meu Quico, do 
Faustino, nome que recebeu da família, do frei Home-
ro, nome que ele mesmo escolheu depois de participar 
da peça Ilíada de Homero, no seminário, do Bordignon, 
como tantos outros o identificavam. Pensar para escrever 
sobre a nossa vida me trouxe muitas e gratas lembranças. 
E este é um pequeno recorte em minhas memórias que 
compartilho com os leitores com muito amor fraterno, 
possibilitando-lhes conhecer particularidades e precio-
sidades da vida deste que foi e sempre será o meu grande 
amor e um grande amigo de todos nós.
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Fiorindo Piccoli e 
Onilda Antônia Cecato

S ou filho de Ângelo Piccoli e de Aurélia Mascarello. 
Nasci no dia 18 de julho de 1942 na comunidade São 
Roque, de Flores da Cunha. Ingressei no Seminário 

Santo Antônio de Vila Flores em fevereiro de 1954, aos 
11 anos de idade. Sou graduado em Filosofia. Depois da 
saída do seminário, em 1964, retornei a Flores da Cunha, 
onde iniciei minha carreira profissional de trabalhador 
assalariado, de militante político e, posteriormente, de 
empresário no ramo da indústria de madeira. Sou casa-
do com Onilda Antônia Cecato. Tivemos dois filhos: Alex 
e Christian e uma filha: Cíntia. Somos os felizes avós da 
encantadora Ana Beatriz.

Eu tinha 21 anos quando fui chamada pelo diretor da 
Faculdade. E me disse: “Você é um demônio aqui dentro 
do seminário. Está expulso”. Por ironia do destino, esse 
mesmo padre, hoje bispo emérito, está trabalhando em 
Flores da Cunha há quatro anos. Chama-se Dom Ângelo 
Domingos Salvador… Mesmo excluído, consegui terminar 
meus estudos. Concluí meu curso de bacharel e licencia-
do em Filosofia na modalidade à distância, em um ano e 
meio, em dezembro de 1965, aos 23 anos.



425

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

Minha carreira empresarial

De volta a Flores da Cunha, minha primeira preocu-
pação foi arranjar um emprego, pois não queria ficar na 
dependência de minha família. Meu pai conseguiu meu 
primeiro emprego na Matriz da Cooperativa Santo Antô-
nio, em Caxias do Sul, da qual ele era sócio. Fui designado 
para trabalhar na função de auxiliar de escritório. Minhas 
mãos suavam para aprender a datilografar. Depois fui fa-
turista e cobrador, um grande avanço.

Na Cooperativa ocorreu uma troca de diretoria, saí-
ram muitos sócios, inclusive meu pai. Decidi eu também 
sair da cooperativa Santo Antônio para, junto com ami-
gos, fundar uma empresa de venda de bebidas. Não deu 
certo. Vendi minha parte. A seguir fui contratado para 
trabalhar na Metalúrgica Eberle. Permaneci na empresa 
por 101 dias.

Retornei a Flores da Cunha. Meu primo Cirilo Vitório 
me informou que a empresa de Bebidas E. Kunz e Cia. 
Ltda. tinha emprego para mim. Fui contratado e foi nessa 
empresa de bebidas que cresci e trabalhei por 16 anos. 
Comecei minhas atividades em 1969, com trabalho inten-
so, tive grande projeção e desenvolvimento profissional. 
Na época, fazer parte daquela equipe era estar na melhor 
empresa de Flores da Cunha. As bebidas produzidas pela 
empresa primavam pela qualidade e suas marcas eram 
muito prestigiadas, especialmente as mais apreciadas: 
Cockland, Sanggalo, Rayska, Seival e Oremus que, mo-
déstia à parte, foi minha criação. Saí da empresa em 1984, 
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quando a inflação galopante e a crise econômica abala-
ram profundamente a empresa.

Ao sair da empresa, tinha acumulado saberes e expe-
riências que me capacitavam a criar e gerenciar minha 
própria empresa, que nasceu aos poucos, quando in-
gressei no mundo da indústria da madeira ao retornar a 
Caxias para trabalhar na empresa Madechies, fabricante 
de janelas de madeira. Foi na Madechies, primeiro como 
comprador de madeira e, depois, como gerente de ven-
das que tudo se encaixou no que trabalho hoje, a indús-
tria de esquadrias de madeira. Conheci na Amazônia as 
regiões fornecedoras da matéria prima, assim como os 
fornecedores de insumos e os mais importantes merca-
dos demandantes de esquadrias de madeira. Em 1998, eu 
e meu filho Alex fundamos a Piccoli Esquadrias, sediada 
em Flores da Cunha, numa chácara que denominei Ama-
zônia. A empresa, bem administrada e gerenciada, opera 
eficientemente no mercado de esquadrias e nós temos 
sempre como objetivo a perfeição na produção e a quali-
dade de nossos produtos.

Em minha trajetória profissional, seja como trabalha-
dor assalariado, seja como empresário e administrador 
do próprio negócio, jamais esqueço da importância que 
em minha vida teve e tem a disciplina do trabalho, a res-
ponsabilidade no cumprimento de minhas obrigações 
e uma virtuosa teimosia de realizar os projetos que me 
propus. Eu sei que o tempo que passei no seminário foi 
decisivo para consolidar essas virtudes que já eram patri-
mônio de meu pai e de minha mãe.
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Minha carreira politica

Minha carreira política começou assim: num domin-
go, imagino que era 1965, após a missa dominical, vieram 
conversar comigo Aldo Santini e Angelo Oliboni. Disse-
ram-me que precisavam de gente nova no partido. Pron-
tamente aceitei, assinei ficha aí na rua mesmo. Filiei-me 
ao PTB, que era o partido de Getúlio Vargas. Meu pai tam-
bém era partidário do PTB, portanto, foi uma honra para 
mim. Ângelo e Aldo eram dois políticos natos, que conhe-
ciam detalhadamente a vida política local e sabiam, com 
grande precisão quem, nas eleições, votava em quem.

Sempre fui batalhador pela liberdade e lutei pela rede-
mocratização. O golpe militar de 31 de março de 1964 foi 
o mesmo esquema, desta vez bem-sucedido, que prepa-
raram para derrubar Getúlio em 1954. O regime militar 
assumiu um caráter extremamente violento ao publicar 
o Ato Institucional no 5 (AI5) aos 13 de dezembro de 1968. 
Foram extintos os partidos políticos, fechado o Congres-
so Nacional, proibidas as reuniões, jogos de cartas, jogos 
de bochas, porte de armas de fogo e armas brancas como 
facas, facões e canivetes. A vida política do país estava 
sob o tacão das botas dos militares.

Como dirigente partidário, assumi a presidência do 
PTB no ano de 1967 e, de 1968 a 1969, do MDB. Sob o re-
gime militar era muito difícil a militância política, mas 
foi nossa insistência como oposição que deu origem ao 
nascimento de uma vigorosa democracia que deu fim ao 
regime militar. Fizemos nossa primeira Convenção do 
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MDB, em 1969, em meio a grandes dificuldades, até para 
conseguirmos o quorum suficiente para que a convenção 
fosse legal. Conseguimos e estava iniciada a organização 
dos anseios maiores que resultariam em 1976 na eleição 
de Cláudio Rugero Bedin, o primeiro prefeito de oposição 
ao regime militar.

Além de dirigente partidário, concorri, por duas vezes, 
a vereador. Na primeira eleição, fui eleito vereador com 
182 votos. Eu tinha então 26 anos. Meu mandato foi de 1o 
de janeiro de 1969 a 31 de dezembro de 1972. Como ve-
reador exerci em 1972 a função de Primeiro Secretário da 
Mesa Diretora da Câmara. As sessões da Câmara ocor-
riam a cada 15 dias, aos sábados à tarde. Os vereadores 
não eram remunerados por exercerem sua função. Nova-
mente concorri ao cargo de vereador em 1976. Desta vez, 
porém, não fui eleito. E eu sabia disso. Concorri unica-
mente para somar forças ao partido.

Como cidadão, como militante de um partido de opo-
sição ao regime militar, dediquei uma grande soma de 
energia para que, mesmo sob condições muito adversas, 
pudesse colaborar para o renascimento da democracia, 
para o fim do regime de exceção e criar as condições 
mínimas para que a gestão pública estivesse voltada ao 
bem-estar da população.

Assisti e torci muito pelas “Diretas Já”, projeto de 
Emenda Constitucional do Deputado Federal Dante de 
Oliveira, para as eleições diretas para presidente em 1985. 
O projeto não foi aprovado mesmo contra uma imensa 
mobilização popular. O presidente foi eleito pelo voto 
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dos deputados e senadores. A ditadura terminou e os mi-
litares voltaram para a caserna. A primeira eleição direta 
do presidente da República só aconteceu em 1989, regida 
pela nova Constituição de 1988.

O ano de 1985 foi para mim, também, um marco polí-
tico, pois foi neste ano que me afastei da vida política e 
nunca incentivei nenhum dos meus filhos a segui-la. Eu 
fiquei decepcionado com a falta de ética dos políticos, 
era tudo puro interesse e ainda é. Antes a gente traba-
lhava com paixão, por um idealismo, quem era partidário, 
era e ponto. Agora, em 2013, tardiamente, a Rede Globo 
está se desculpando por ter apoiado o regime militar. Na 
época, foram até contra a abertura democrática proposta 
pelo último presidente militar. Apoiaram o regime mili-
tar e dele receberam enormes vantagens, embora digam, 
agora, que apoiar o regime militar tenha sido um erro.

Hoje vivemos uma grande crise política, econômica e 
social. Tenho firme convicção que a sociedade brasileira 
será capaz de superá-las sem que isso implique qualquer 
ruptura institucional.

Minha família

A família sempre foi o eixo em torno do qual fiz girar 
minha vida. Sou filho de dois colonos, pequenos proprie-
tários, descendentes de imigrantes italianos: Ângelo Pic-
coli e Aurélia Mascarello, nascidos e residentes por toda 
a vida em Flores da Cunha. Eu sou o sétimo dos onze fi-
lhos do casal.
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Meu pai ficou órfão de mãe aos cinco meses de idade. 
Sua tia Ermínia deu-lhe de mamar juntamente com sua 
filha Odila, que tinha a mesma idade que ele. E sobrevi-
veu. Infelizmente, perdeu o pai aos 15 anos. E cedo teve 
que trabalhar duro para ajudar na sobrevivência da fa-
mília e não recusava trabalho. Antes do casamento, aos 
21 anos, foi tropeiro, cavaleiro e ginete. Os percalços e 
trabalhos que enfrentou na infância e adolescência não 
lhe roubaram o gosto pela vida, o largo sorriso, o prazer 
de conviver com os familiares, mesmo com os que busca-
ram terras em Santa Catarina, visitando-os com frequên-
cia. Pequeno proprietário, especializou-se na produção 
de uvas, o que viabilizava à família sua inserção no mer-
cado e na produção da subsistência diária: suínos, aves, 
ovelhas, gado leiteiro, milho, trigo, batatas, mandioca e 
frutas… O trabalho era todo braçal, mas o numeroso con-
tingente de filhos garantia a realização da produção de 
todos os bens necessários à família.

Aurélia, minha mãe, era uma mulher forte. Deu à luz 
onze filhos, amava-os, cuidava-os e zelava por sua saú-
de e bem-estar. Ela também foi professora e lecionava 
numa pequena escola na Comunidade Sete de Setembro, 
encruzilhada com Serra Negra, região norte de Flores da 
Cunha. Minha mãe era alegre, gostava de cantar e reunir 
a família para rezar. Ângelo e Aurélia foram casados por 
67 anos. Minha mãe faleceu em 1996. Papai não suportou 
a perda, sete meses depois também partiu. Nós, os seus 
filhos, netos e bisnetos guardamos dele e dela uma me-
mória feliz.
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Em 1966, dois anos depois de minha saída do seminário, 
estava bem empregado, ganhava meu salário e, embora 
levasse uma vida modesta, gozava de inteira indepen-
dência. Mas não havia ainda pensado em me casar. Nesse 
ano conheci minha esposa Onilda Antônia Cecato, que 
nós, afetivamente, chamamos de Nita. Natural de Flores 
da Cunha, residia em Caxias do Sul e trabalhava na Lan-
cheria Piratini, de propriedade de sua família, situada no 
centro da cidade. Certo dia, casualmente nos encontra-
mos na festa de São Cristóvão. Caminhamos juntos, con-
versamos e foi assim que começamos a namorar.

Como aceitei a proposta de trabalhar na empresa E. 
Kunz Ltda, retornei a Flores da Cunha e, em 1970, com-
prei um terreno e, como tínhamos decidido casar, come-
cei a construção de nossa casa. Casamos no dia 23 de 
dezembro de 1970, na catedral diocesana de Caxias do 
Sul. Foi celebrante frei Leonel Santin, meu segundo pri-
mo. Nosso sonho era conseguirmos terminar bem a nos-
sa casa e termos condições de comprarmos um carro an-
tes de termos nosso primeiro filho. Concomitantemente, 
minha esposa desenvolveu o trabalho de malharia. Foi a 
primeira de Flores da Cunha. Eu a ajudava, às vezes até de 
madrugada. Tudo para termos uma vida melhor.

Chegou o momento de termos nossos filhos. Alex, nos-
so primeiro filho, nasceu no dia 22 de setembro de 1974, 
logo depois Christian, em 1o de janeiro de 1977 e Cíntia, 
a caçula, no dia 15 de dezembro de 1979. Ficamos con-
tentíssimos com os três filhos, razão de nossa vida, do 
nosso trabalho, das nossas orações cotidianas e zelamos 
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por sua formação ética, espiritual e intelectual. Os três 
têm formação técnica em nível de ensino médio e curso 
superior. Alex é técnico em enologia e administração de 
empresas; Christian é técnico em matizaria e tecnólogo 
em polímeros; Cíntia cursou magistério, tem graduação 
e mestrado em Psicologia. Os três são profissionais de-
dicados, competentes e bem sucedidos. Essa é a herança 
que nós quisemos dar-lhes. Eu e Onilda temos muito or-
gulho deles.

A vida humana repete-se ao longo do tempo por suces-
sivas gerações: meus avós paternos e maternos, os meus 
pais, os filhos e, agora, os netos. Minha netinha Ana Bea-
triz é uma bênção para mim e minha família, nos alegrou 
a todos e, desde cedo, começou a comunicar-se conosco. 
Nasceu aos 12 de dezembro de 2010. Ela é uma princesi-
nha, como eu sempre disse ao meu filho Alex e a sua es-
posa Ana Paula, antes mesmo de nascer. Ela é também o 
feixe de luz que se projeta no futuro, dando continuidade 
às nossas vidas.

Para mim, foi uma grande satisfação recompor, orde-
nar e socializar alguns aspectos importantes de minha 
vida: a infância, vivida até os 11 anos na roça, trabalhando 
duro com os pais e os irmãos; os 10 anos que passei no 
seminário, decisivos na minha formação intelectual e a 
longa trajetória de trabalhador, de empresário, de mili-
tante político no penoso ambiente da ditadura militar e, 
sobretudo, minha vida familiar, com minha esposa Onil-
da, meus filhos Alex, Christian e Cíntia e minha neta Ana 
Beatriz. Sou um homem realizado e feliz.
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Francisco Sérgio Turra

N asci em Marau, aos 16 de outubro de 1942. Sou 
filho de Abel Turra e de Maria Valliati. Ingressei 
no Seminário Seráfico Santo Antônio de Vila Flo-

res, em 1953, e desisti de prosseguir na vida religiosa em 
1960, quando estava cumprindo meu ano de noviciado. 
De volta à vida civil, retomei os estudos e formei-me em 
Contabilidade e, posteriormente, em Direito. Percorri 
um longo caminho político: fui vice-prefeito e prefeito de 
Marau; deputado estadual por dois mandatos e deputado 
federal. Fui nomeado e presidi a CONAB e fui Ministro da 
Agricultura. Desde 2010 até o presente exerço a Presi-
dência Executiva da Associação Brasileira de Produtores 
e Exportadores de Frango (Ababef), atualmente denomi-
nada Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) por 
terem sido a ela incorporados os produtores e exporta-
dores de suínos. Sou casado com a Glaci Maria Bergonsi, 
filha de Lydio T. A. Bergonsi e Anayr Solleti, também nas-
cida em Marau. Foi professora do Ensino Fundamental 
por 25 anos. Tivemos três filhos: Marcio, Sérgio e Tiago, 
e uma filha, Luciana.

Minha família foi muito religiosa e profundamente liga-
da aos freis capuchinhos. Em nossa casa sempre se hos-
pedavam os freis que passaram por Marau ou que tran-
sitaram por lá. Minhas lembranças, quando bem criança 
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ainda, era a fartura da mesa servida aos visitantes. Para 
nossa família, era uma festa. Embora próximos da cida-
de, todos os freis que vinham rezar missa em Sede In-
dependência, localidade onde nasci e vivi minha infância, 
faziam um programa chegando na sexta ou no máximo 
no sábado. Lembro-me das pescarias, lembro de cada 
um dos freis que conheci. Evidentemente que naquele 
ambiente, à medida que ia crescendo mais se afirmava o 
compromisso de entrar no seminário e tornar-me capu-
chinho, bem como, depois, meu irmão Luís. Fomos cria-
dos numa vida simples e apenas com amor, sem regalias, 
sem qualquer privilégio. Bola, eram as bexigas extraídas 
do gado que papai matava no açougue. Enfim, nesse am-
biente e até sem chance de poder brincar é que fui criado.

A entrada no seminário de Vila Flores é uma das lem-
branças mais duras da minha vida. Dez anos apenas, um 
mundo desconhecido, distante de meus pais. Lembro 
muito bem de ficar olhando o horizonte para ver se des-
cobria o rumo de casa. A forma como partimos, amon-
toados num Jipe, todos desconhecidos, sem uma pessoa 
amiga sequer, foi traumática. Jamais absorvi essa ruptura 
na vida. Os dias foram passando e novos amigos, muita 
religiosidade e muitos medos, entre eles o medo de voltar, 
fizeram com que fosse seguindo. Vila Flores, Veranópolis, 
Ipê, quando vivi momentos mais maduros, na puberdade, 
onde pude olhar fora das paredes do seminário e no qual 
havia um clima cultural que me encantou. Teatro, trovas, 
audição de música clássica, óperas bem explicadas, lei-
tura e mais leituras, tudo fez com que passasse o melhor 
período da minha vida como seminarista.
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De lá para o noviciado em Garibaldi foi um salto no es-
curo e sempre cheio de hesitações, de dúvidas. Pergun-
tava-me que caminho deveria tomar e nunca encontrei 
respostas. Tinha dúvidas que eram apagadas pelo quase 
compromisso que meus pais assumiram de ver-me sa-
cerdote um dia. Falava, indagava, lia, não encontrava o 
ponto de equilíbrio. Mas fui e recordo que recebi a batina, 
participei dos atos e me sentia muito estranho. Estava 
profundamente angustiado e ao mesmo tempo vivia feliz, 
gostava da turma e conformava-me vivendo o dia a dia.

No início de maio fui chamado pelo reitor e ele falou 
que minha vocação não seria aquela. Acompanhou-me e 
disse que sua sugestão era no sentido de que retornasse 
para meus pais e estudasse. Foi tudo muito rápido e nada 
preparado. Senti alívio e felicidade. Num dia frio e com 
meus poucos pertences embarquei de volta para Marau 
e para minha casa. Imaginem que esperava uma reação 
de indignação e revolta e nada disso aconteceu. Fui bem 
recebido pelos pais, irmãos e até meus antigos vizinhos e 
amigos. Voltei praticando esportes, e com o primeiro ano 
do curso científico feito.

Das primeiras conversas com meus pais, lembro-me 
da pergunta e da minha colocação de poder continuar 
estudando, porque não tinha nem espaço e nenhuma 
vontade de ajudar no açougue ou na roça. Recordo bem 
que meu pai, um homem generoso, dócil, amigo, com os 
olhos marejados de lágrimas, me disse: “Chico, acho bom 
você continuar estudando, mas não tenho nenhum meio 
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para ajudar. Para estudar vamos procurar um emprego e 
então será fácil seguir”.

A primeira luta estava delineada: arrumar emprego. 
Passei por muitos locais, estive em muitas empresas em 
Marau e Passo Fundo. Ia só ou acompanhado de meu 
pai ou meus cunhados. Vinham notícias de alguma coisa 
quase certa e nada passava de “quase”. Terrível, ver que 
muitos me viam atrapalhado, tímido, nada original e com 
a marca de “seminarista” e recuavam. Nunca desisti. Veio 
então a primeira oportunidade. Fui aceito como servente 
no Colégio Nossa Senhora da Conceição, em Passo Fun-
do, e a remuneração seria o pagamento dos estudos e a 
pensão. Lá estavam 200 internos, jovens filhos de famí-
lias tradicionais e ricos.  Minhas tarefas: ajudar na limpe-
za, passar as notas nos livros, fornecer atestados aos que 
concluíam ou eram transferidos.  Tive que abandonar o 
curso Científico e fazer o curso de Contabilidade, no pri-
meiro ano.

A convivência com os jovens internos não era fácil, mas 
encontrei pessoas bondosas e compreensivas. Encontrei 
pessoas que ajudavam, estimulavam e se preocupavam 
comigo, percebendo que era um líder. Enfim, lá fiquei 
um ano e o segundo convite veio do prefeito de Marau, 
doutor Elpídio Fialho, e do seu vice, Darvin Marosin, e do 
meu futuro sogro, Lydio Bergonsi. Viam em mim um líder 
estudantil, pois fui vencedor de um concurso de oratória 
em âmbito regional. Na prefeitura entrei como escritu-
rário. Também era “debochado” pelos colegas pela mar-
ca de seminarista e estigmas naturais de quem passou a 
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vida no internato. Foi um período gostoso. Segui o curso 
de Contabilidade e, dois anos depois, fui convidado para 
ser secretário da Câmara de Vereadores e, em 1963, fui 
contratado para lecionar Português no Ginásio Estadual 
Santo Tomás de Aquino depois de formado em Contabili-
dade pela Escola Técnica de Marau. Nesse tempo já havia 
feito vestibular para curso de Direito na Universidade de 
Passo Fundo.

Em 1965, depois de um curto namoro, casei com a mi-
nha atual esposa, Glaci Maria Bergonsi, com quem sou 
casado há quase 50 anos. Aliás, no dia 14 de julho de 2015, 
vamos comemorar o evento em família.  Tenho quatro fi-
lhos, três filhos homens e a caçula, mulher. Márcio, Sér-
gio, Tiago e Luciana. Todos casados, respectivamente 
com Lussandra Faedo, Maria Manuele Posser, Josiane 
Costa e Marcel Vedana. Temos seis netos. Minha família 
toda mantém vínculos de proximidade e temos o hábi-
to de encontros frequentes. Somos muito unidos e, diria, 
apegados.

Em minha trajetória de vida, além de professor, fui di-
retor da Rádio Alvorada (de Marau) durante mais de uma 
década. Formado em Direito, abandonei o magistério e 
passei a advogar e dirigir a Rádio Alvorada. Nesse inte-
rim, fui convidado a entrar na política, pois havia deixado 
marcas na política estudantil. Aceitei o convite e, ao fa-
zê-lo, dei início a uma nova e longa trajetória de minha 
vida. Para melhor expor os acontecimentos que conside-
ro mais relevantes dessa trajetória, que se prolonga até 
os dias de hoje, divido o texto a seguir em três partes: os 
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cargos políticos do poder Executivo, os cargos políticos 
do poder Legislativo e da direção partidária e, finalmente, 
os cargos e funções executivas no setor privado empre-
sarial.

Os cargos políticos do poder Executivo

Minha carreira política começou pela base. Fui eleito 
vice-prefeito de Marau na chapa encabeçada pelo pre-
feito José João Santin. Nosso mandato durou seis anos 
em virtude das modificações dos tempos de mandatos 
do poder Executivo e Legislativo no período de transi-
ção do regime militar para o civil. Foi um aprendizado e 
um acúmulo de experiência política, sem a qual eu cer-
tamente não teria podido avaliar a importância e as pos-
sibilidades da ação política no âmbito das estruturas do 
Estado. Foi por essa razão que, ao término de nosso man-
dato, fui indicado e aceitei concorrer ao cargo de prefei-
to. Fui eleito e, por mais quatro anos, estive diretamente 
no governo do município de Marau. Foram dez anos de 
intenso trabalho na gestão municipal que, aliado à con-
juntura muito especial do fim e do pós-regime militar, 
permitiu que avançássemos na melhoria econômica, so-
cial e de infraestrutura do nosso município. Assumimos 
integralmente a responsabilidade que nos cabia na edu-
cação construindo 26 escolas, espaços descentralizados 
de lazer e uma creche. A agricultura e a pecuária, duas 
das fortes bases da economia de nosso município, tive-
ram um foco privilegiado na minha gestão: construímos 
1.200 açudes juntamente com a implementação do Proje-
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to de Bacias Hidrográficas. Apoiamos a modernização da 
agricultura do município juntamente com programas de 
apoio e estímulo à diversificação da produção rural. Num 
programa de recuperação de terras degradadas, reincor-
poramos novamente dois mil hectares à produção. Indis-
pensável aos modernos processos de produção agrope-
cuária, fizemos chegar energia elétrica a todas as famílias 
do meio rural, juntamente com uma ampliação significa-
tiva da telefonia rural e, finalmente, para dar apoio logís-
tico e legal à comercialização direta do produtor com os 
consumidores urbanos, criamos a Feira do Produtor. De 
decisiva importância para a segurança urbana foi a con-
clusão do Projeto da Perimetral e o acesso à BR 285 e uma 
adequada infraestrutura para as polícias civil e militar.

No espaço urbano, e também rural, foram construídas 
praças de esportes descentralizadas, aproximando os 
espaços de lazer para as comunidades. Foi igualmente 
construído o ginásio municipal de esportes, local de rea-
lização dos eventos esportivos e culturais.

Com o objetivo de promover a cultura e a arte, foi fun-
dada a Casa do Artesão e do Artista Plástico. A zona rural 
modernizou-se e ampliou sua produção e produtividade, 
elevando o nível de vida das famílias. A cidade ficou mais 
bonita, cresceu, diversificou e melhorou sua infraestru-
tura, a produção industrial e a geral prestação de servi-
ços. Em 1986 recebi o título de Prefeito Expressão Na-
cional do Ano, conferido pelo Jornal Correio do Recife. 
Dedicamos também grande empenho para criar as con-
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dições logísticas necessárias para atrair investimentos 
para nosso município

Minha segunda grande experiência na gestão pública 
aconteceu quando fui convidado pelo Presidente da Re-
pública e pelo então ministro da Agricultura e Abasteci-
mento a presidir a Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), que passava naquele período por uma situação 
extremamente crítica. Presidi a Conab no período de 
1996/97. Centrei minha atuação nos seguintes pontos: 
saneamento contábil, pois a contabilidade era caótica e 
desde sua criação, em 1991, as contas não haviam sido 
aprovadas; eliminação das práticas de corrupção e des-
vios de estoques por meio de um eficiente e persisten-
te trabalho de fiscalização, que permitiu maior rapidez 
no envio de notícias-crime à Procuradoria Geral da Re-
pública e a denúncia de irregularidades. Foram mais de 
900 apenas no período de 1996/97; criação de modernas 
estruturas de gerenciamento, como o Comitê Técnico-

-Operacional e a Ouvidoria, que deram mais transparên-
cia e tornaram a Conab mais receptiva à avaliação da so-
ciedade. E pelo menos dois resultados notáveis surgiram: 
em primeiro lugar, ocorreu uma significativa redução nos 
desvios e na perda de qualidade dos produtos estocados 
pelo governo e, em segundo lugar, a Conab pode apoiar 
eficazmente a política do governo de melhorar a alimen-
tação de setores empobrecidos da sociedade mediante a 
distribuição das cestas básicas: 3 milhões de cestas bá-
sicas forma distribuídas em 1995; 7,6 milhões em 1996 e 
14 milhões em 1997. A Conab, finalmente, pôde cumprir 
a função para a qual fora criada, de ser uma das instân-
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cias fundamentais de regulação dos estoques e dos pre-
ços dos produtos alimentares e evitar, assim, as crises de 
abastecimento, uma das causas dos surtos inflacionários. 
O trabalho de resgate da Conab foi reconhecido, em 1997, 
mediante o Prêmio Qualidade, conferido pelo Ministério 
de Administração e Reforma do Estado.

Na sequência do trabalho que realizei na Conab, o pre-
sidente da República convidou-me para exercer a função 
de ministro da Agricultura e Abastecimento. Foi uma sur-
presa e um desafio, sobretudo porque, pela primeira vez, 
o filho de um pequeno agricultor familiar assumiria um 
cargo sempre reservado a outros atores políticos e eco-
nômicos mais influentes. Além do cumprimento das obri-
gações específicas do Ministério da Agricultura, determi-
nadas em lei, foquei meu trabalho no apoio à expansão 
da produção agrícola e pecuária, que no período estava 
alcançando notáveis índices de crescimento, assim como 
aumento significativo das exportações para os mercados 
da Europa, Oriente Médio, e Extremo Oriente, China e 
Japão, o que me envolvia continuamente numa intensa 
atividade de negociação internacional junto as instâncias 
de regulação do comércio, assim como aos governos com 
os quais negociávamos as exportações de grãos, carne de 
gado, frango e suíno. Essa foi a razão pela qual realizei, 
como ministro da Agricultura e Abastecimento, 17 via-
gens ao exterior no comando de missões entre as quais 
saliento a que realizei à Suíça relacionada às negociações 
da Organização Mundial do Comércio.
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Foquei igualmente o trabalho no apoio e promoção da 
agroindustrialização, uma estratégia que visava a ampliar, 
significativamente, o valor agregado da produção agro-
pecuária.

Com base em minha vivência de filho de um pequeno 
agricultor familiar, dediquei especial atenção ao Progra-
ma Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf). Dobramos 
o volume de crédito destinado às famílias, multiplicando 
o número das que foram beneficiadas, passando de 400 
mil para 1,5 milhão. O Pronaf esteve também ligado à via-
bilização do Projeto “Volta ao Campo”, cujo objetivo era 
ampliar e consolidar a produção em pequenas proprie-
dades, assim como o Programa Novo Mundo Rural, que 
visava integrar os assentamentos de reforma agrária com 
os pequenos agricultores familiares.

Foi nesse período que se consolidaram produções 
estratégicas destinadas a garantir uma sólida base ali-
mentar da população brasileira: arroz, feijão, milho, lei-
te, carne suína e frango. O Brasil tornou-se amplamente 
autossuficiente na produção desses indispensáveis bens 
alimentares de origem vegetal e animal.

As quatro experiências de gestão pública, iniciadas em 
Marau como vice-prefeito e culminando com a gestão do 
Ministério da Agricultura, representam uma importan-
te contribuição ao meu país, assim como a oportunida-
de inigualável de conhecer seu vasto e variado territó-
rio, suas potencialidades, suas deficiências e a premente 
necessidade de governá-lo com competência, eficácia e 
responsabilidade.
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Na área da administração pública gostaria também de 
mencionar minha participação como diretor de Desen-
volvimento e Investimento do Banrisul no período de 
1995-1996 e, em 2007, como vice-presidente e diretor de 
Operações do Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE).

Os cargos políticos do poder Legislativo e da direção 
partidária

Quando, em 1986, concluí meu mandato de prefeito de 
Marau, fui indicado para concorrer ao cargo de deputa-
do estadual. O momento que o país vivia era de intensos 
debates a respeito de como o povo brasileiro iria, após os 
longos anos do regime militar, recriar suas instituições 
por meio das constituintes federal, estadual e, pelos ve-
readores, a Lei Orgânica dos Municípios. Os deputados 
federais e senadores eleitos em 1986 teriam, portanto, 
uma missão extraordinária e única e que só se repetirá, 
espero, num futuro longínquo. Fui eleito deputado esta-
dual constituinte. Participei, juntamente com os demais 
colegas deputados, num trabalho intenso e debates apro-
fundados, da elaboração da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul. De nosso trabalho coletivo e da par-
ticipação constante e ativa da população resultou uma 
constituição democrática, aberta e, sobretudo, cidadã. 
Exerci meu primeiro mandato de deputado no período 
de 1987-90. Fui reeleito para novo mandato de 1991-1994.
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Após participar da elaboração da Constituição do Es-
tado, ao longo dos dois mandatos exerci muitos cargos e 
funções importantes, entre as quais cito as seguintes: em 
1987, fui eleito presidente da Comissão Especial de Re-
presentação pela Reforma Tributária; em 1989, fui eleito 
presidente da Comissão especial de Estudos sobre Po-
líticas de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 
Grande do Sul. Participei como relator da Comissão Es-
pecial de Representação Externa, que tratou da viabiliza-
ção da instalação de uma montadora da General Motors 
no Rio Grande do Sul.

Nos oito anos de mandato parlamentar, entre muitas 
outras atividades, projetos, mediações e representações, 
dei particular ênfase a todos os temas relacionados com 
as políticas de desenvolvimento municipal, pois conhecia 
muito bem a realidade das administrações municipais; às 
políticas de educação básica e de modo muito especial, 
às políticas de desenvolvimento rural. Em relação à edu-
cação, fui o autor do projeto que instituiu o programa 
de transporte escolar, eliminando assim uma das maiores 
dificuldades enfrentadas pelos alunos do meio rural de 
prosseguirem seus estudos para além das primeiras sé-
ries do Ensino Fundamental.

No âmbito Legislativo, minha carreira política prosse-
guiu com a eleição para o mandato de deputado fede-
ral – 2003/2006. Minha ação parlamentar na Câmara 
dos Deputados foi muito intensa, atuando em Comissões 
Permanentes, Grupos e Frentes Parlamentares. De todas 
essas ações e participações, gostaria de salientar as se-
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guintes: membro da Comissão Permanente de Agricul-
tura e Política Rural e da Comissão Permanente de Se-
guridade Social e Familiar, pois entendo que essas duas 
dimensões sociais e políticas da sociedade são essenciais 
para o desenvolvimento do país e para a segurança e es-
tabilidade social. E como eu acumulara a experiência de 
ministro Agricultura e do Abastecimento em questões 
internacionais, participei ativamente de grupos parla-
mentares, entre os quais cito os seguintes: Grupo Parla-
mentar Brasil-Argentina; Canadá, Chile, Coreia, Croácia, 
Estados Unidos da América, França, Itália, México, Nova 
Zelândia, Peru, Chile e Suíça. Participei também da Co-
missão Especial destinada a acompanhar as negociações 
da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).

Outro aspecto importante de minha ação parlamentar 
foi a participação em frentes parlamentares majoritaria-
mente voltadas para diferentes setores da agricultura e 
pecuária. Assim, fiz parte da Frente Parlamentar da Agri-
cultura Familiar; da Avicultura, da Fruticultura, da Silvi-
cultura, do Cooperativismo, da Defesa da Aquicultura e 
Pesca, da defesa da cadeia produtiva da uva e do vinho. 
Participei também das Frentes Parlamentares em defesa 
do crédito educativo, dos direitos da criança e do adoles-
cente, pelo apoio à cultura brasileira, etc…

Participei ativamente também de propostas de Emen-
das Constitucionais, das quais duas são de minha autoria, 
seis projetos de lei, assim como de dois Projetos de Reso-
lução e cinco Projetos de Lei relatados.
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Cargos executivos no âmbito empresarial privado

Minha vida pública não se resumiu nem se resume à 
ação política. Ocupei cargos e exerci importantes fun-
ções no mundo empresarial. Minha primeira experiência 
está ligada à área da promoção e qualificação empresa-
rial como Superintendente Executivo do SEBRAE/RS, 
em 2000 e 2001 e, nos dois anos seguintes, 2002/2003, 
como diretor institucional da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).

Em 2006 fui eleito membro do Conselho Superior do 
Agronegócio da Fiesp/SP e, finalmente, com a experiên-
cia acumulada no âmbito da produção agropecuária in-
terna e do mercado mundial de alimentos, fui eleito, para 
o período de 2008/2010 Presidente da Associação Brasi-
leira dos Produtores e Exportadores de Frangos e diretor 
da Divisão de Produtos de Origem animal do Departa-
mento de Agronegócios da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP).

De 2010 até a presente data (2016), exerço a função de 
presidente Executivo da União Brasileira de Exportado-
res de Frangos (UBABEFF) que, em 2015, passou a cha-
mar-se Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
pois, neste ano, foi incorporada à UBABEF a Associação 
Nacional de Produtores e Exportadores de Carne Suína.

Essas tarefas, que exerci e exerço no mundo empre-
sarial privado considero-as de particular importância, 
não só porque me mantém ativo no mundo da produção, 
industrialização e comércio de produção agropecuária, 
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mas, sobretudo, porque entendo que o suprimento de 
proteína animal, abundante e de qualidade, é essencial 
para a organização de um sistema alimentar mundial que 
tem como horizonte a eliminação da fome e da carestia.

Para concluir, gostaria de expressar aos meus colegas 
de turma e às pessoas que amo, àquelas com quem con-
vivo e com quem trabalho que, mesmo percorrendo essa 
trajetória ampla e intensa, consegui manter-me como ci-
dadão íntegro, ético, responsável e, sobretudo, continuo 
sendo o mesmo Francisco Sérgio para meus familiares 
e amigos. Aprendi que na vida tudo é muito passageiro 
e que de nada adianta viver de maneira artificial e cir-
cunstancial. Aos freis capuchinhos, em particular a meus 
freis professores, agradeço os ensinamentos que recebi 
na fase da vida em que estive no seminário.

Glaci Bergonsi Turra

Estamos completando quase 50 anos de casados e 
apesar de o Turra ter passado por tantas experiências na 
vida pública e na vida privada, quase sempre cumprin-
do a missão longe da família, sempre procurei suprir sua 
ausência e continuar próxima a ele. Dei-lhe força em to-
das as suas escolhas, mesmo que fosse difícil, e esse é 
o segredo de nosso casamento durar todo esse tempo. 
Procuramos viver bem os momentos que estamos próxi-
mos e procuramos aproximar sempre nossa família, que 
é muito linda e unida. Recordo o namoro e toda essa his-
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tória, e a fé e a presença de Deus sempre marcaram nos-
sas vidas.

Deus nos abençoou com quatro filhos: Márcio, Sergio, 
Tiago e Luciana e temos seis netos: Marcelo, Gabriella, 
Joana, João Pedro, Vicente e Francisco.

Também lecionei com muita dedicação no Ensino Fun-
damental (Currículo por Atividade) a alunos do 2o ano pri-
mário durante 25 anos.
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Geraldo Moreto e 
Norma Lauriana 
Valmórbida Moreto

N asci no dia 3 de março de 1940, em Nova Bassa-
no, na Capela Monte Bérico. Sou filho de Ângelo 
Moretto e de Magdalena Zandoná. Ingressei no 

Seminário Seráfico Santo Antônio de Vila Flores, em 1954. 
Saí do Convento São Geraldo de Ijuí após concluir o cur-
so de Filosofia, em 1965. Sou formado em Filosofia e em 
Matemática, com especialização em Sociologia. Sou pro-
fessor do Ensino Básico e do Ensino Universitário. Casei 
com Norma Lauriana, professora do Ensino Básico. Te-
mos um filho, Eduardo Moreto.

Saída do seminário

Deixei o Convento de Ijuí em junho de 1965, mas não 
me desliguei da Ordem, restando a possibilidade de re-
tornar, caso concluísse que tinha vocação sacerdotal. Isso 
permitiu continuar o curso de Filosofia até o fim do ano, 
fazendo algumas tarefas determinadas pelos professores.

Saindo de Ijuí, fui para Cachoeira do Sul, onde traba-
lhava um irmão marista que era irmão de meu pai. Ar-
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rumei emprego como vendedor numa livraria. Trabalhei 
uns 15 dias. Pedi um adiantamento de parte do salário do 
mês e fui a Porto Alegre, no Colégio do Rosário, no qual 
meu irmão mais velho era professor. Passei uns dias em 
Porto Alegre e resolvi visitar uma tia (irmã do pai), que 
morava em Lages, SC. O ônibus passou a ponte do Rio 
Pelotas perto do meio-dia do dia 25 de junho de 1965 e 
à tarde uma grande enchente que estava ocorrendo na 
região derrubou a ponte que unia os dois Estados. Fiquei 
sem condições de retornar a Porto Alegre. Após alguns 
dias em Lages, fui visitar um colégio de franciscanos. O 
diretor convidou-me a dar aulas de Latim (Ludus Primus) 
para 3ª e 4ª séries do Ginásio e Matemática para a 1ª e 2ª 
séries. Dei aula de Latim somente no segundo semestre 
de 1965. A pedido da então Faculdade de Filosofia, um 
padre franciscano, frei Adelino Barbosa, professor e ad-
vogado, fez uma avaliação de meu desempenho didáti-
co que levei à consideração do professor de Práticas de 
Ensino em Ijuí, o que me valeu o diploma de Bacharel e 
Licenciado em Filosofia.

Minha Profissão.

Seguirei, primeiramente, tratando de minha vida como 
profissional, para, posteriormente, abordar o aspecto fa-
miliar.

Em janeiro de 1966 a Universidade Federal de Santa 
Catarina abriu a possibilidade de um curso de Licencia-
tura em Matemática para quem tivesse cursado Filosofia 
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ou curso similar. Isso seria feito em janeiro de 1966 e 1967. 
O funcionamento do curso ocorreria somente em janeiro 
de cada ano. Formamos uma turma de mais de 30 alunos. 
No final de janeiro de 1967 fizemos prova escrita e prática, 
ministrando uma aula sobre um assunto sorteado no dia 
anterior. Fui aprovado, junto com mais 14 colegas, o que 
me deu o direito do registro de professor de Matemática. 
Lecionei essa matéria durante 18 anos no período matu-
tino no colégio de franciscanos chamado Colégio Dioce-
sano de Lages.

Em 1968 tornei-me professor de Matemática em colé-
gio estadual no período vespertino. No ano de 1966 con-
videi Genuíno Bordignon, ex-colega em Ijuí, que estuda-
va num ano anterior ao da minha turma, para vir a Lages, 
cidade em que havia bom mercado de trabalho. Ele, por 
sua vez, convidou outro colega, Pedro Gasparin, também 
de ano anterior ao dele, para vir trabalhar no mesmo co-
légio. Éramos três ex-capuchinhos, que acabamos traba-
lhando e morando nas dependências desse colégio até 
o casamento dos três, que ocorreu no ano de 1968, em 
datas diferentes. Em 1967 a direção do Colégio Diocesa-
no loteou um terreno que pertencia à área do próprio 
colégio e deu preferência de compra a seus professores. 
O terreno poderia ser pago em parcelas mensais a serem 
descontadas do salário. Por isso, Pedro, Genuíno e eu 
acabamos comprando terrenos anexos e na mesma rua, 
onde passamos a morar após cada um construir sua casa.

Em 1970 a Secretaria da Educação da prefeitura de La-
ges fundou a Faculdade de Ciências e Pedagogia (FACIP), 
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uma fundação pública de direito privado destinada às 
áreas de Licenciatura. Foi realizado concurso público e 
os três fomos classificados em 1o lugar nas respectivas 
disciplinas. Pedro: Psicologia; Genuíno: Sociologia da 
Educação e eu: Sociologia Geral.

Alguns anos depois, juntamente com outro ex-semina-
rista de Viamão, resolvemos fazer Mestrado na Fundação 
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, com financiamento da 
então Faculdade. A direção, no entanto, entendeu que 
haveria um desfalque de professores se os quatro se au-
sentassem e liberou o Genuíno e o Pedro para o Mestra-
do. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento na mesma Fun-
dação Getúlio Vargas, com a duração de apenas um mês. 
Continuei lecionando Matemática nos colégios nos pe-
ríodos diurnos e Sociologia à noite na Faculdade. Genuí-
no Bordignon, retornando do mestrado, trabalhou alguns 
anos e fez concurso para ser professor na Universidade 
de Brasília (UnB), na qual trabalhou até a aposentadoria. 
Pedro Gasparin aposentou-se na Universidade de Lages.

Como professor de Sociologia, principalmente nos 
anos iniciais, sofri um patrulhamento, disfarçado e silen-
cioso, por parte de militares do Batalhão de Lages, sobre 
os conteúdos de minhas aulas. Evidentemente que isso 
era determinado por seus superiores. Em todas as tur-
mas do curso de Ciências Sociais havia um militar matri-
culado. Sociologia era matéria lecionada nos três primei-
ros semestres. A maioria desses militares não concluía o 
curso. Incomodava-me o fato de receber correspondên-
cia de minha mãe com o envelope anteriormente aber-
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to e selado pelo DOPS. Temendo mais represálias, falei 
com o escrivão de Nova Bassano que desse um jeito de 
alterar meu sobrenome. Por isso eu sou o único Moreto 
com um T, quando todos os meus irmãos são Moretto. 
Hoje entendo que na época fui um tanto precipitado. Não 
seria necessária uma medida tão radical. Em 1980 ma-
triculei-me num curso de Sociologia, em nível de Pós-

-Graduação, na Universidade Católica de Belo Horizonte. 
Esse curso era realizado no início de janeiro até meados 
de fevereiro. A duração prevista era de quatro etapas. Era 
uma especialização com monografia. Concluí esse curso, 
habilitando-me para continuar a lecionar Sociologia.

No fim da década de 1980 fui eleito pelos meus pares 
diretor da Faculdade de Ciências e Pedagogia que aten-
dia a todos os cursos de Licenciatura existentes naquela 
escola. Permaneci na direção por um período de quatro 
anos. Nesse período, por meio do Projeto Rondon, fui 
três vezes a um campus avançado de Itaituba, no Pará. 
Cada ida tinha a duração de um mês. Aprendi muito com 
aquele povo. O desprendimento dos bens materiais; a 
despreocupação com o morar e vestir chamaram-me 
particular atenção. Realmente o ambiente físico interfere 
na maneira de ser de uma sociedade, pois o calor cons-
tante e a estabilidade acentuada do clima fazem com que 
casa e roupa sejam secundários para aqueles caboclos.

A Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinen-
se (UNIPLAC) passou ao status de Universidade em 1994. 
Com a autonomia universitária, a UNIPLAC abriu cursos 
com mais procura como em diversas áreas das Engenha-
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rias e nas áreas da saúde: Odontologia, Fisioterapia, Me-
dicina.

Em 1995, graças a uma averbação no INSS do tempo de 
seminário de Marau e Ijuí, aposentei-me como professor 
de Matemática pelo Estado de Santa Catarina, aposenta-
doria que desfruto até hoje. A partir dessa data sobrou-

-me mais tempo para trabalhar em dois períodos na Uni-
versidade.

Sempre gostei de dar aula e, sem falsa modéstia, era 
considerado, por muitos alunos, seu melhor professor. 
Atribuo isso, em grande parte, à formação obtida durante 
minha passagem pelo seminário, que nos ensinou a disci-
plina, o respeitoso convívio com colegas e alunos.

O curso de Ciências Sociais habilitava os formados a 
lecionar História no primeiro e segundo graus. Com o fim 
do regime militar, a cada dois anos convidava alunos que 
seriam futuros professores de História para fazermos 
uma viagem a Minas Gerais para visitar lugares históricos 
como São João Del Rei, Congonhas do Campo, onde estão 
os profetas esculpidos por Aleijadinho, Ouro Preto e Belo 
Horizonte. Fazia questão de passar por senzalas de Ouro 
Preto para que sentissem como viviam os escravos. Visi-
távamos as maravilhosas igrejas mandadas construir pe-
los nobres, onde os negros não podiam entrar, a não ser 
para segurar a tocha que iluminava o livro do rico “devo-
to”. Não se discute a beleza dessas igrejas, mas o tipo de 
sociedade que as frequentava. Os ambientes internos das 
cadeias eram demonstrações de uma terrível crueldade.
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Pretendia, com essas visitas, fazer com que os futuros 
professores tivessem uma visão mais crítica das socieda-
des escravocratas. Foram realizadas dez viagens e todos 
comentavam a utilidade de uma percepção mais crítica 
de nossa História.

O trabalho na Universidade não me impunha sacrifí-
cios. Sempre considerei o ambiente universitário um dos 
melhores para se trabalhar. O corredor da Universidade é 
o melhor lugar do mundo, dizia um colega professor. Con-
cordo com essa visão.

No dia 21 de maio de 2001, às 7 horas da manhã, quan-
do me preparava para ir à Universidade dar uma aula 
no curso de Odontologia, senti um grande desconforto 
e mal-estar. Levado à emergência do hospital, foi diag-
nosticado um enfarte agudo do miocárdio. Nunca mais 
voltei à sala de aula como professor. Pedi ao médico, que 
encaminhou minha aposentadoria por invalidez, que me 
oportunizasse poder dar aula ao menos para uma turma 
a fim de continuar o contato com a Universidade. Disse-

-me que eu não tinha condições físicas para isso. Dessa 
forma um tanto inesperada, e com apenas 60 anos, teve 
fim minha vida de docente.

A vida sócio-familiar.

No início de 1967 conheci Norma Lauriana Valmórbi-
da, filha de descendentes de italianos, natural de Antô-
nio Prado, com quem iniciei um namoro. Anteriormente 
tive um namorico com uma filha de fazendeiros da região, 



456

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

mas as diferenças culturais e de costumes inviabilizaram 
um compromisso mais sério. Já com a Norma existia 
maior identificação de costumes familiares e culturais. 
Em meados deste mesmo ano fui a Caxias do Sul oficiali-
zar meu desligamento da ordem dos capuchinhos, o que 
possibilitou o noivado.

No dia 13 de janeiro de 1968 casei-me com a Norma, 
com a qual convivo até a presente data. Já completamos 
45 anos de casamento. A Norma tinha concluído o curso 
de Técnico em Contabilidade e era bancária. Após o ca-
samento, abandonou a profissão de bancária e cursou o 
antigo curso Normal. Passou a lecionar nas séries iniciais, 
assumindo a direção de uma escola municipal. Trabalhou 
durante alguns anos como professora e diretora de es-
cola primária, cursando, ao mesmo tempo, a Faculdade, 
fazendo o curso de Ciências Sociais. Posteriormente fez 
concurso para trabalhar num colégio estadual e passou 
a exercer funções burocráticas até 1997, quando se apo-
sentou.

Em 1971 um mano meu, formado em Matemática pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, casou-se com 
uma florianopolitana, também formada na mesma uni-
versidade, e vieram a Lages trabalhar no magistério se-
cundário e superior. Dois anos após, outro mano, forma-
do em Direito pela UFSC, fez concurso para delegado de 
Polícia de Santa Catarina e assumiu a delegacia de La-
ges. Uma irmã e mais três irmãos mais novos, após terem 
concluído o segundo grau em Nova Prata (trabalhavam 
na roça e estudavam à noite) vieram a Lages em busca 
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de emprego e fazer um curso superior. Dois tornaram-se 
funcionários do Banco do Brasil e um da Caixa Econômi-
ca Federal. Antes mesmo de todos concluírem o curso 
superior meus pais venderam as terras onde até então 
viveram, compraram casa em Lages, onde vieram residir. 
O pai viveu mais 13 anos e a mãe mais 23. Atualmente seis 
dos nove irmãos, moramos com nossas famílias neste 
município catarinense. Meus irmãos cunhado e cunha-
das, já estão todos aposentados. Reunidos quatro ou cin-
co casais de irmãos e fizemos viagens à Europa, tanto 
assim que todos já foram no mínimo duas vezes a esse 
continente. Na primeira viagem, no trajeto de Veneza-

-Roma, paramos quatro horas em Assis. Senti-me nova-
mente franciscano. Visitando a basílica de São Francisco, 
experimentei profunda emoção, notada pelos familiares 
em minha companhia. Comuniquei a um capuchinho que 
se encontrava na basílica minha passada vida de frade. 
Abençoou-me e não quis cobrar algumas lembranças que 
eu havia comparado. Disse-me em italiano: leve-as conti-
go e reze por nós.

Esses fatos, relativos à família, têm para mim um signi-
ficado muito especial. Compreendo que minha passagem 
pelo seminário não teve influência apenas para mim, mas, 
de uma forma indireta, interferiu na mudança de vida de 
quase todos os descendentes de meus pais, se não uma 
interferência mais profunda, mas com certeza influen-
ciou na escolha da região onde passaram a trabalhar e 
morar com suas famílias.
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Retornando ao assunto da vida como casal, Norma e 
eu fomos abençoados com um filho que nasceu em 19 de 
dezembro de 1978. Eduardo (é o nome dele) fez os estu-
dos de primeiro e segundo graus em escolas particulares 
de Lages e, posteriormente, iniciou o curso de Ciências 
da Computação na Universidade de Blumenau. Após dois 
anos de estudos, abandonou o curso argumentado que 
em áreas da computação não há formatura, pois tem de 
haver permanente acompanhamento das dinâmicas mu-
danças da Informática. Fundou uma empresa ligada à 
Computação para a área de contabilidade e conta com 
seis empregados que atendem seus clientes. Casou-se 
em 2000 e tem um filho nascido em 2002. Bruno nos tor-
nou avós.

A Norma sempre gozou de boa saúde. Como já observei 
anteriormente, tive sérios problemas de saúde. Cem dias 
após o enfarte ocorrido em 2001, fui submetido a uma 
cirurgia cardíaca em Porto Alegre para revasculariza-
ção por meio das chamadas pontes de safena. Tive mais 
quatro Acidentes Vasculares Cerebrais também chama-
dos de isquemias transitórias, que não deixaram maiores 
sequelas, mas me obrigam a tomar anticoagulantes for-
tes. Em 2010 uma hérnia de disco lombar tornava quase 
impossível minha locomoção. Uma cirurgia amenizou o 
problema, que reapareceu posteriormente. Mais anti-

-inflamatórios diários e contínuos. Em 2011 sofri uma 
cirurgia muito invasiva, que retirou um terço do intesti-
no grosso por apresentar um grande pólipo intestinal. A 
retirada dessa parte de intestino ocorreu por precaução, 
pois poderia ser um tumor maligno que a biópsia revelou 
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não ser cancerígeno. Já foram operadas de cataratas mi-
nhas duas vistas. Estou enxergando bem. Faço exercícios 
de reabilitação cardiopulmonar cinco vezes por semana 
no Instituto do Coração de Lages. Faço isso há mais de 
sete anos. Apesar das limitações, sinto-me bem e agra-
deço a Deus por termos duas aposentadorias minhas e 
uma da Norma.

Este breve resumo de minha vida leva-me à seguinte 
conclusão: nunca me arrependi e nem me arrependo de 
ter ido para o seminário, pois o que vivi e aprendi na-
queles quase 12 anos direcionaram e direcionam até hoje 
minha vida e minha maneira de ser. Também não me ar-
rependo ter saído, pois creio que não teria sido um ho-
mem realizado como sacerdote. Sinto que não nasci para 
a bela e nobre missão sacerdotal.
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Older Olívio Parisotto

N asci em Vila Ipê, na capela Santo Antônio, na lo-
calidade chamada Vendinha do Mel, em 29 de 
março de 1942. Sou filho de Dionísio Parisotto 

e de Dosolina Sabedot. Ingressei no Seminário Seráfico 
Santo Antônio, de Vila Flores, em 1953, com a idade de 10 
anos. Saí do Convento São Lourenço de Brindes quando 
cursava o último ano do curso de Teologia, em 1969. Sou 
formado em Filosofia, com três anos completos de Teolo-
gia. De 1969 até me aposentar trabalhei como assessor da 
Cáritas Brasileira – Secretariado Regional do Rio Grande 
do Sul. Casei com Lenita Dias Parisotto, formada em His-
tória e professora do Ensino Básico. Temos duas filhas, 
Graziela Dias Parisotto e Carolina Dias Parisotto e o filho 
Vinicius Dias Parisotto. Residimos em Porto Alegre. Saí 
do seminário em 1969 para uma experiência de um ano, 
mas, vencido esse prazo, decidi não retornar.

Ao sair comecei a trabalhar na Cáritas Brasileira, na 
qual permaneci até a aposentadoria. Trabalhei durante 38 
anos. Inicialmente ocupei a função de orientador do pro-
grama de Alimentos Para o Desenvolvimento (APD), do 
governo norte-americano, programa esse administrado, 
no Brasil, a pedido da CNBB, pela Cáritas. Esse trabalho 
consistia em visitar as Cáritas Diocesanas dos Estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul para verificar como 
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era administrado e aplicado o programa de Alimentos. 
Depois de cada visita era feito um relatório que era man-
dado ao Secretariado Nacional da Cáritas Brasileira, que, 
por sua vez, o remetia aos doadores, nos EUA.

Como em 1974 esse Programa de Alimentos foi extinto, 
então a Cáritas fundou o Departamento de Projetos So-
ciais, visando à busca de recursos financeiros no governo 
e, especialmente, em entidades internacionais de ajuda, 
tendo ficado eu como coordenador.

Em 1984 juntamente com essa nova função, fui no-
meado secretário administrativo, cargo que ocupei até a 
aposentadoria, em 2007. Além dessas funções, fiz parte, 
por diversos anos, da Coordenação Colegiada, que era 
encarregada de traçar a política de trabalho da entidade, 
juntamente com as Cáritas Diocesanas.

Durante vários anos fiz parte do Grupo de Reflexão da 
Cáritas, que era composto por pessoas de Cáritas Dioce-
sanas, universidades e outras entidades, movimentos e 
Pastorais Sociais.

Na CNBB participava, representando a Cáritas, da 
Equipe de Coordenadores Regionais de Setores (Ecores), 
cujo papel era a integração dos trabalhos dos diversos 
setores da Igreja com a Pastoral Orgânica.

Além desse trabalho na Cáritas, fiz parte da Diretoria 
do Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto 
Alegre (Caritas Arquidiocesana), da Diretoria do Sindicato 
de Entidades Culturais, Recreativas e de Assistência So-
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cial do Rio Grande do Sul (SECRASO), da Diretoria do Cír-
culo de Pais e Mestres do Instituto de Educação Flores da 
Cunha de Porto Alegre e da Diretoria do Círculo de Pais 
e Mestres do Ginásio Estadual Padre Rambo, onde lecio-
nei, durante seis anos, as matérias de Educação Moral e 
Cívica e Educação Religiosa. A Moral e Cívica era aquela 
implantada pela ditadura militar, mas eu dava outra Mo-
ral e outra Cívica.

Em 1976 fiz concurso para professor de Ensino Médio, 
na disciplina de História, tendo sido aprovado e nomea-
do, mas solicitei dispensa, pois optei por continuar tra-
balhando na Cáritas. Lembro-me que passei com muita 
facilidade nesse concurso, o que debito a dois fatores: 
primeiro, porque no seminário havia feito bons estudos, 
especialmente de Filosofia e Português – no concurso 
havia várias questões relacionadas a essas duas matérias 

– e, segundo, porque já estava lecionando, o que me aju-
dou sobretudo em questões práticas.

Junto com Lenita – minha mulher – participei de reu-
niões do Orçamento Participativo do município de Porto 
Alegre, bem como de reuniões do Partido dos Trabalha-
dores – ao qual sou filiado.

Frequentei os cursos Básico, Intermediário e Avançado 
de Inglês, no Instituto Cultural Norte-Americano, tendo 
feito também o Exame de Proficiência em Inglês, admi-
nistrado pela Universidade de Michigan dos EUA. Esse 
estudo de Inglês tem me ajudado muito no trabalho da 
Cáritas para a tradução de projetos que eram submetidos 
à aprovação por entidades internacionais. Esse foi um 
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trabalho muito gratificante, pois mais de 90% dos proje-
tos eram aprovados.

Se 17 anos no seminário parece um tempo longo, ima-
ginem 38 anos de trabalho na mesma entidade, a Cáritas. 
É uma vida! Uma geração! Como esse período foi muito 
rico, praticamente se confundindo com minha trajetória 
após a saída do seminário, então escolhi essa experiência 
para partilhar.

A Cáritas é uma entidade internacional, criada por Pau-
lo VI em 1951, quando ainda Cardeal Montini e ocupava o 
cargo de Secretário de Estado do Vaticano, com o fim 
de atender às vítimas de conflitos mundiais, emergências 
sociais e coordenar as obras sociais católicas, e criar no-
vas, onde e quando se fizessem necessárias. A Cáritas é 
composta por 162 organizações, em 200 países. E a Cári-
tas Brasileira foi criada em 1956, por Dom Hélder Câmara, 
presidente da CNBB, durante a 3ª Assembleia Geral da 
CNBB, em São Paulo. No Brasil, ela é um Organismo de 
Pastoral Social da CNBB e, juridicamente, uma entidade 
pública de assistência social.

Inicialmente ela teve o papel de administradora, em 
nome da CNBB, do Programa de Alimentos vindos dos 
EUA e da articulação de obras sociais católicas. Esse 
Programa de Distribuição de Alimentos foi desenvolvido 
dentro da concepção de “Desenvolvimento da Comuni-
dade”, que trazia em seu bojo uma visão de que a socie-
dade é, por natureza, harmônica e equilibrada, em que 
a comunidade era o centro. Como consequência dessa 
visão de mundo, para se resolver os problemas era su-
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ficiente adaptar os indivíduos à sociedade, que era boa. 
Esse tipo de visão equivocada, fortalecia uma perspectiva 
assistencialista e sem a possibilidade de transformação 
da sociedade. Do estudo de Sociologia que fiz na FAFI 
de Ijuí, quando ainda seminarista, lembro-me do que di-
zia Bastos D’Ávila, de que para haver mudanças não basta 
sómente a pessoa mudar, mas que a sociedade também 
deve mudar, pois suas estruturas nos condicionam. Isso 
nos faz lembrar também do pecado social, das estruturas 
injustas a que se refere o Documento de Puebla, do Epis-
copado Latino-Americano.

Aos poucos, porém, a Cáritas passou de um trabalho 
assistencial-promocional para um trabalho libertador, 
fazendo, das pessoas, cidadãs participativas para a cons-
trução de políticas públicas em favor dos mais pobres, 
em articulação com as demais pastorais sociais e movi-
mentos sociais populares.

Vários fatores contribuíram para a Cáritas mudar de 
metodologia: o Concílio Vaticano II, as Conferências 
Episcopais Latino-Americanas de Puebla e Medellín, 
as articulações feitas com as Pastorais Sociais, espe-
cialmente com a Pastoral Operária (PO) e a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) e os trabalhos articulados com 
movimentos sociais populares, como MST, sem-teto, pe-
quenos agricultores, movimentos de mulheres, Comuni-
dades Eclesiais de Base (CEBs), trabalhos articulados com 
universidades, com entidades internacionais de ajuda, a 
realização de congressos, a participação em Conselhos 
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Paritários, Conferências Municipais, Estaduais e Nacio-
nais de Assistência Social, entre outros.

Inicialmente, porém, o que mais influenciou, nessa 
mudança de metodologia, foram pessoas que nela tra-
balharam, como ex-seminaristas capuchinhos, técnicos, 
assistentes sociais, sociólogos… Só de ex-capuchinhos, 
na década de 70, éramos em número de seis. Dom Vi-
cente Scherer, então Arcebispo da Arquidiocese de Porto 
Alegre, alertou o fundador e diretor da Cáritas, o padre 
Paulo de Nadal, para que tivesse cuidado ao contratar 
tantos ex-seminaristas capuchinhos, pois éramos tidos 
como excessivamente revolucionários. Por fim, seria in-
justo se não mencionasse a grande influência também de 
alguns bispos, especialmente Dom Orlando Dotti, Dom 
Sinésio Bohn, Dom Jaime Chemello, Dom Ivo Lorscheiter, 
Dom Aloísio Lorscheider e Dom Urbano Allgayer.

Então, a Cáritas, em boa parte influenciada por essas 
pessoas, passou de uma metodologia assistencial-pro-
mocional para uma metodologia libertadora, baseada no 
método de educação popular de Paulo Freire.

Em 2011 a Cáritas Brasileira comemorou seus 50 anos 
de vida. Nenhuma organização chega ao marco histórico 
de um jubileu de ouro de graça. No caso da Cáritas, isso 
foi possível porque ela soube se atualizar e se adaptar às 
necessidades dos tempos.

Nos primeiros anos de Cáritas, para me realizar, eu ti-
nha que “sair” da Cáritas, ou seja, me integrar a outros 
grupos. Lembro-me que participei de um grupo que de-
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batia sobre a ditadura militar, na Casa da Juventude dos 
Jesuítas, em Porto Alegre. Como naquela época não se 
podia fazer reuniões, para todos os efeitos nós estáva-
mos reunidos para um curso de Leitura Dinâmica, uma 
prática comum da época. Depois que a Cáritas mudou 
sua política e metodologia de ação não precisei mais sair 
dela para me realizar.

Foi na Cáritas que pude praticar, entender e viver me-
lhor o que havia aprendido na Filosofia e Teologia. Foi na 
Cáritas que aprendi a essência do Evangelho, ou seja, o 
verdadeiro sentido do amor, da solidariedade, da partilha, 
do desprendimento, da opção preferencial pelos pobres, 
que a evangelização dos pobres é sinal da presença do 
Reino. Foi na Cáritas que aprendi a valorizar as pequenas 
coisas, os fracos, pois é nas pequenas coisas e na fraque-
za que se manifesta a grandeza e a força de Deus. Foi 
na Cáritas que aprendi que as coisas valem não pela sua 
grandeza ou aparência, pela posição social que se tem, 
mas pelo amor que depositamos nelas. Foi ainda na Cári-
tas que aprendi como trabalhar com eficiência, com me-
todologia libertadora, e que, sozinhos, somos fracos, mas 
que, unidos e articulados, somos fortes. Foi na Cáritas 
que aprendi a valorizar o coletivo, o comunitário, a ges-
tão participativa e colegiada, a democracia. Foi na Cáritas 
que aprendi que a ação da Igreja seria incompleta se não 
houvesse, junto com o Anúncio e a Celebração, o serviço 
organizado da caridade. Foi na Cáritas que compreendi 
que a fé tem uma dimensão social e política. Foi nela que 
aprendi a mística cristã.
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Enfim, foi essa instituição que me deu a oportunidade 
de aprofundar e viver o real sentido do amor, que é o 
maior e resumo de todos os mandamentos, o sinal dis-
tintivo do verdadeiro discípulo de Cristo, uma das três 
dimensões essenciais da Igreja, a maior das virtudes teo-
logais, o critério básico de julgamento, a alma de todo 
o apostolado… Aqui vale a seguinte reflexão: acredito 
que pelo fato de se estudar muito, no seminário, a gente 
achava que éramos aquilo que estudávamos. Como se es-
tudava muito a questão do amor a Deus e ao semelhante… 
então, a gente concluía que se era altruísta, solidário. Na 
verdade, ao sair do seminário constatei que fora dele as 
pessoas eram mais solidárias, menos apegadas às coisas 
e partilhavam mais que a gente. Isso me valeu até uma 
discussão com um colega ex-seminarista, mas, ao final de 
tudo, ele acabou achando que era isso mesmo. No con-
vento não se podia dizer “minha batina”, “meu quarto”(…) 
e sim nossa batina, nosso quarto… mas, na verdade, cada 
um tinha tudo, nada nos faltava. Isso me parece, agora, 
que era muito teórico.

Na verdade, foi uma troca mútua entre meu trabalho 
e a Cáritas. Se eu, com o estudo que tive no seminário, 
fui capaz de intervir positivamente nessa organização da 
Igreja, por outro lado ela também oportunizou que eu 
praticasse e entendesse melhor o que havia aprendido 
com os frades capuchinhos. Por exemplo, a Teologia me 
ensinou, entre tantas coisas, que o padre era o Homem 
da Palavra, o Homem do Culto e o Homem da Carida-
de, mas isso ficou claro para mim no trabalho social que 
desenvolvi junto aos pobres e oprimidos, pois essa trí-



468

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

plice missão do sacerdote é também missão de toda a 
Igreja. Sem uma dessas dimensões a Igreja seria incom-
pleta. Lembro-me do que dizia Dom Jaime Chemello: “Se 
numa comunidade não existisse a missa, isso seria um 
escândalo; se não existisse a catequese, talvez alguns re-
clamassem; mas se não existisse o serviço organizado da 
caridade, provavelmente ninguém se escandalizaria. E, 
no entanto, sem esse serviço, a Igreja seria manca, in-
completa e falha”.

Outra boa contribuição da Cáritas foi que me opor-
tunizou uma melhor compreensão da estrutura organi-
zacional da Igreja em Dioceses, interdiocesanos, CNBBs 
Regionais e Nacional. Parece-me que as organizações 
religiosas, pelo fato de serem um tanto autônomas em 
relação à organização eclesial e episcopado, então ficam 
um tanto alheias e distantes dessa estrutura. Vejam que 
não se trata de uma crítica, mas apenas uma observação 
e de uma experiência que tive.

Mesmo tendo ocupado cargos mais numa linha admi-
nistrativa, eu pude fazer uma contribuição mais global, 
tendo dado palestras sobre Fé e Política, fundamentos 
teológicos do serviço da caridade, Ensino Social da Igre-
ja… Esse entrosamento da parte administrativa com a 
executiva foi um aspecto interessante e muito positivo, 
pois numa entidade de Igreja como a Cáritas, seus agen-
tes não podem ter uma visão puramente administrativa e 
burocrática. Essa forma de agir, segundo avaliações fei-
tas, foi uma das grandes riquezas dessa experiência.
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Mas antes de concluir, gostaria de destacar que Dom 
Orlando Dotti não só foi nosso educador no seminário, 
como também foi o bispo Referencial da Cáritas – re-
presentando a CNBB – por alguns anos. Lembro-me que, 
diante de queixas que fazíamos pelo fato de não nos ser 
permitido agir de determinada maneira, por instâncias 
da hierarquia, ele nos dizia que para fazer o bem não pre-
cisa pedir licença, pois o Evangelho já nos interpela a isso. 
Outra pessoa que nos assessorou na Cáritas e que desejo 
destacar foi nosso ex-colega seminarista Dinarte Belato. 
Lembro-me, especialmente, das assessorias feitas sobre 
análise de conjuntura econômico-política e social e so-
bre economia popular solidária, um dos carros-chefes da 
Cáritas.

Antes de concluir, gostaria de dizer que em 1976 casei 
com Lenita Silva Dias. Tivemos três filhos: Graziela, Ca-
rolina e Vinicius. Carolina está casada e nos tornou avós 
com a chegada de sua filha Luiza. Graziela é nutricionis-
ta, Carolina formada em Educação Física e tem, com o 
marido Alessandro, um espaço para prática de Pilates e 
atividade funcional, e Vinicius trabalha na Unimed e está 
cursando Faculdade de Administração.

Atualmente, mesmo aposentado da vida profissional, a 
gente continua lutando para que surja uma sociedade al-
ternativa, em que todos possam ter vida, e vida em abun-
dância. O tipo de progresso que está aí não serve para 
isso. Não é destruindo a natureza, nem fazendo guerras 
para se apossar da riqueza das nações, nem dominando e 
oprimindo os povos, nem desenvolvendo uma competi-
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ção desenfreada visando única e exclusivamente ao lucro, 
enfim, nem com um modelo desenvolvimentista como o 
atual é que se constrói uma sociedade nova.

Essa nova sociedade está sendo construída com a luta 
das mulheres, com os movimentos sociais populares, com 
as pastorais sociais, com trabalhadores engajados politi-
camente, com os Fóruns Sociais Mundiais para a busca 
de outros mundos possíveis, com os que lutam pelos di-
reitos humanos, pela preservação ambiental… Enfim, pe-
las instituições que produzem sentido, que dão sentido à 
vida, e pela pressão e mobilização popular.

Essa nova sociedade não se constrói de uma só vez; 
ela se realiza aos poucos. Por isso, não devemos desani-
mar por não vê-la instalada de forma definitiva. É como a 
utopia: à medida que ela acontece, ela também se afasta, 
parecendo ir mais longe. Por isso mesmo é chamada de 
utopia. Temos de acreditar e ser otimistas, pois Cristo 
venceu o mundo. “Coragem, eu venci o mundo”. Os ho-
mens, os governos poderão fazer o que quisessem, mas o 
domínio final, o senhorio será d’Ele, como dizia Dom Si-
nésio Bohn, que também foi Bispo Referência da Caritas.

Na prática, atualmente, junto com minha mulher, aju-
damos a cuidar da neta, somos eternos síndicos do prédio 
em que vivemos, participamos um pouco da vida paro-
quial frequentando missa, ajudando nas promoções so-
ciais. Eu, particularmente, gosto de navegar na Internet, 
no Facebook, fazer comentários e criticar o sistema neo-
liberal que causou crise na América Latina, no Brasil, nos 
EUA e, agora, na zona do euro. Aqui vale lembrar o que 
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o papa Francisco diz no documento Evangelii Gaudium, 
no qual ele condena o sistema neoliberal, a autonomia 
absoluta dos mercados, o Estado mínimo, os altos juros, a 
especulação financeira, destacando que o dinheiro deve 
servir e não governar, pois esse tipo de economia ex-
clui, cria desigualdades sociais e mata (Cfr. N°s 53, 56,58). 
Também aproveito o tempo para o cultivo de hortaliças 
na casa da Academia da Carolina e em Balneário Pinhal, o 
que me faz lembrar de quando estava junto dos pais na 
colônia e no seminário.

Lenita Dias Parisotto

Juntos, Older e eu temos uma caminhada de 40 anos. 
Somos, ambos, professores. Ele optou por colocar sua 
formação a serviço da Cáritas Brasileira e eu escolhi tra-
balhar na base, na escola, depois de passar por setores 
diversos da organização educacional do Estado. Os alu-
nos, suas famílias e comunidades, foram o campo de mi-
nha atuação por 33 anos. Grande parte desse tempo foi 
dedicado à alfabetização, na periferia, em classes popu-
lares. Sempre admirei o trabalho desenvolvido pela Cá-
ritas e acompanhei ao longo dos anos o crescimento e 
o amadurecimento de sua linha de ação, que passou de 
assistencialista à criação e acompanhamento de projetos 
alternativos comunitários, à formação de agentes, à prá-
tica concreta da promoção humana. Atuamos em espa-
ços diferentes, mas com a mesma finalidade: a formação 
de uma nova sociedade, mais justa, mais solidária, mais 
igual para todos.
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Escolhi falar um pouco da minha experiência de 12 
anos de atuação na região da Grande Cruzeiro, como 
professora e cidadã engajada no movimento comunitário, 
participando ativamente no coletivo da União de Vilas da 
Grande Cruzeiro, em Porto Alegre. Esse Conselho Po-
pular congregou cerca de 40 Associações de Moradores. 
Lutavam por melhorias, como escolas, saneamento bási-
co, postos de saúde, transporte coletivo, moradias, pavi-
mentação. Reuniões do Condel (Conselho Deliberativo da 
União), das comissões responsáveis por cada tema eram 
realizadas quase que diariamente. A mobilização em tor-
no das reivindicações era total e congregava muita gente. 
Muitas conquistas foram alcançadas, como escolas, pra-
ças, reassentamento de famílias na própria região (para 
alargamento de ruas e becos), água e esgoto, pavimen-
tação, mais linhas de ônibus, com trajetos contemplando 
os moradores, enfim, a Grande Cruzeiro alcançou melhor 
qualidade de vida graças à mobilização de sua gente.

Essa Região faz parte da Zonal 114 e sempre apresen-
tou uma militância aguerrida, de partidos populares. Para 
muitos, como eu, fundiram-se a militância comunitária 
e a política partidária. Foram os primeiros dos 16 anos 
do Partido dos Trabalhadores na prefeitura de Porto Ale-
gre. Reuniões, fóruns, caminhadas, assembleias, enfim, 
uma comunidade organizada começava a ser ouvida com 
seriedade, por isso a luta por melhorias se concretizava, 
como relatei acima. Posso afirmar que as comunidades 
organizadas foram a base da discussão do orçamento da 
cidade de Porto Alegre, que ficou conhecido como Orça-
mento Participativo (OP), um dos instrumentos de par-
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ticipação popular que tornaram a cidade de Porto Ale-
gre mundialmente conhecida por meio do Fórum Social 
Mundial. Centenas de pessoas participavam das plenárias 
para discutir, analisar e votar prioridades para sua região.

Foi uma experiência enriquecedora. Tive oportunidade 
de crescer e contribuir para organização e melhoria de 
uma parte da cidade e sua população, ao longo de 12 anos, 
de 1988 a 2000.
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Rosalino Polita e 
Lori Sostmeyer Polita

N asci em Garibaldi no dia 5 de setembro de 1942. 
Sou filho de Élio Antônio Polita e de Alice Doro-
thea Costi. Ingressei no Seminário em 1953 e, em 

1969, abandonei a vida religiosa ao sair do convento São 
Lourenço de Brindes quando estava cursando o terceiro 
ano de Teologia. Sou formado em Filosofia, Pedagogia e 
pós-graduado em Supervisão Escolar. Além de professor, 
exerci as funções de diretor de uma escola da rede Poli-
valente por mais de dez anos. Casei com Lori Sostemeyer, 
graduada em Artes Industriais, Pedagogia e pós-gradua-
da em Orientação Escolar e Supervisão Escolar. Ao nos 
aposentarmos, fundamos a Escola Qualifica, hoje sob a 
direção de nossa filha Fabíola, mas a quem prestamos as-
sessoria.

Com uma pequena ajuda financeira que o superior me 
dera e aceitando o convite da extraordinária pessoa, a 
Irmã Nelly de Souza Capuzzo, fui trabalhar na Pequena 
Casa da Criança. Uma escola primária particular, loca-
lizada no centro do Bairro da Maria da Conceição, lado 
sudeste do Bairro Santo Antônio, onde se situava o Semi-
nário na cidade de Porto Alegre. Nessa escola funciona-
vam também cursos na Área da Formação Básica, como 
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corte e costura, marcenaria, cabeleireiro, artes manuais, 
manicure e pedicure e se fazia atendimento médico e 
odontológico. Mantinha, ainda, Serviço Social e Psico-
lógico para a comunidade toda. Minha função nessa es-
cola, junto com o colega de seminário e grande irmão, 
Simão Pedro Pereira Machado, era de administradores e 
supervisores coadjuvantes da diretora Irmã Nelly. Ambos 
cumpríamos as mesmas tarefas. Foram dois anos e meio 
nesta atividade.

Nessa época, meados de 1971, foi publicado edital de 
concurso para professores, supervisores de ensino e ad-
ministradores para escolas públicas (Polivalentes), 20 no 
total, que estavam sendo construídas, com a finalidade 
de implantação da Reforma do ensino no Brasil – Lei n. 
5.692 de agosto de 1971. Bem, resumindo, fui aprovado 
e, em seguida, chamado para o treinamento que seria 
realizado pela SEC. Quem me enviou recado foi a Vera, 
esposa queridíssima do meu grande amigo e companhei-
ro Simão e que também trabalhava na Pequena Casa da 
Criança, porque eu já me encontrava em Santa Maria, ad-
ministrando um escritório em uma empresa de pavimen-
tação de estradas.

Após um mês de reciclagem, pois já possuía habilitação 
em magistério, fui contratado como supervisor escolar 
para a Escola Polivalente de Ijuí. Dois meses após o início 
do ano escolar, isso em 1972, o diretor e o vice, não sei 
por quais motivos, foram demitidos e eu, então, acumulei 
interinamente os cargos de diretor e vice-diretor e man-
tendo o de supervisor numa escola com 1.200 metros de 
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área construída, com 40 professores e aproximadamen-
te 500 alunos. Tempos difíceis, mas muito bons. Possuía 
um corpo docente qualificado. Trabalhávamos 44 horas 
semanais. Formávamos uma grande família. Nossos alu-
nos provinham de uma comunidade fora do comum. Pais 
conscientes, sempre presentes e participantes na escola.

Passados sete ou oito meses, o Premen – Programa de 
Ensino Médio –, responsável pelos recursos humanos das 
Escolas Polivalentes, designou o professor Aloísio Sch-
neider como novo diretor da escola. Grande administra-
dor, pessoa talentosa, muito amiga. Permaneceu conosco 
durante dois anos e pouco, transferindo-se para acidade 
de Osório onde atuou como delegado de Educação. Nes-
sa ocasião, estava eu voltando de Porto Alegre, onde rea-
lizara um treinamento para assumir oficialmente a Dire-
ção da Escola. Dez anos de direção: trabalho desgastante, 
mas compensador, tanto pelos colegas e amigos que tive 
como pela comunidade que me apoiava e me ajudava.

Como faltavam alguns anos ainda para minha apo-
sentadoria, a convite da Inspetora de Ensino, Izaura de 
Freitas Mello, assumi a Coordenação Técnico/Pedagógi-
ca da 36ª Coordenadoria da Educação, com sede em Ijuí. 
Permaneci nessa função durante um ano e meio. Com a 
eleição do novo governador e designação de novos admi-
nistradores para a Coordenadoria, fui transferido para a 
Escola de 2o Grau-Profissionalizante 25 de Julho. Traba-
lhei como supervisor escolar e vice-diretor. Aposentei-

-me em fevereiro de 1996.
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Retrocedendo alguns anos, lá por 1975, mais precisa-
mente no dia 8 de fevereiro, casei com Lori Sostmeyer, 
também professora. É formada em Artes Industriais e 
Pedagogia, Orientação Educacional, pela Unijuí, e pós-

-graduada em Supervisão Escolar, como eu também, pelo 
Instituto Dom Bosco de Santa Rosa. Aqui há um fato in-
teressante para registrar. Em 1973 e 1974 estava cursando, 
à noite e fins de semana, o Curso de Pedagogia, área da 
Administração, em que um dos nossos mestres era o ex-
-colega Dinarte Belato, na disciplina de História da Edu-
cação. Muito conceituado e comentado como um exce-
lente professor, e realmente o foi. Pois bem, nessa turma 
havia uma grande parte de alunas entre as quais a Lori 
Sostmeyer. Não conto detalhes, mas foi daí que começou 
o namoro e, por fim, nosso casamento.

Temos duas filhas, Fabíola e Fabiane. A Fabíola é for-
mada em Agronomia pela UFSC e mestre em Desenvol-
vimento, Gestão e Cidadania pela Unijuí e a Fabiane for-
mou-se em Fisioterapia pela UFSM. Hoje só a Fabiane é 
casada e tem uma filha: Alice. A Fabíola administra duas 
Unidades da Escola Qualifica de Cursos Profissionalizan-
tes – na Área da Formação Básica – uma em Guaporé e 
outra em Garibaldi. É uma empresa familiar.

Eu morei em Ijuí durante 37 anos. Após a aposentado-
ria trabalhei na administração de uma empresa na área 
de Alimentação no Shopping JB de Ijuí durante três anos 
e, como me formara em TTI (Técnico em Transações 
Imobiliárias), pela Secretaria de Educação de SC, atuei 
como corretor de Imóveis e Sócio-Proprietário da Imo-
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biliária Dinâmica, durante quatro anos. Nesse período, 
antes da criação e durante o funcionamento da Escola 
Qualifica, Unidade de Ijuí, a Lori, que foi a motivadora 
dessa iniciativa, trabalhava também com o seu Laborató-
rio de Aprendizagem. Era um processo de ensino-apren-
dizagem denominado Aprendendo a Aprender, isto é: En-
sina o aluno a estudar (metodologia de ensino). Com a 
expansão das unidades da Escola Qualifica para Guaporé 
e mais tarde outra para Garibaldi, minha terra natal, nos 
transferimos para cá em 29 de março de 2009. Esta uni-
dade funciona em um prédio antigo, mas de boa estrutu-
ra e apresentação, em frente ao hotel Mosteiro São Jose, 
da Congregação das Irmãs de São José. Hoje moramos a 
dois quilômetros da cidade, próximo à ERS 453, que liga a 
serra gaúcha ao vale do Taquari.

Antes de concluir, quero expressar à Lori, Fabíola e 
Fabiane, meu eterno agradecimento pela companhia, 
parceria e apoio; aos colegas e ex-colegas de profissão 
e seminário, dou um grande abraço fraternal e agrade-
cimento pelo apoio e amizades; aos meus pais e irmãos, 
também externo meu agradecimento e perene gratidão.

Sérgio Benedito Croccoli e Solani Bouvie

Natural de Caxias do Sul, nasci aos 5 de maio de 1944. 
Ingressei no seminário, ainda criança, aos 8 anos de ida-
de. Sou filho de Deverino Croccoli e de Realda Vicenta 
Venzon. Ingressei no Seminário Seráfico Santo Antônio 
de Vila Flores, em 1953 e desisti da vida religiosa e saí 
do Convento São Lourenço de Brindes de Porto Alegre 
quando cursava o terceiro ano de teologia, em 1968. Sou 



479

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

graduado em Filosofia, advogado e contador. Casei com 
Solani Bouvie, dona de casa e artesã. Temos dois filhos 
adotivos: Verônica Bouvie Croccoli e Francisco Bouvie 
Croccoli.

Em relação ao período de minha vida passado nos se-
minários dos freis capuchinhos, ao todo 16 anos, consi-
dero, resumidamente, os seguintes aspectos positivos: a 
boa formação intelectual nas disciplinas “humanidades”, 
especialmente línguas, e de conhecimentos gerais; de-
senvolvimento da capacidade de raciocínio; o ter de re-
solver tudo sozinho, o ter de “se virar”, o que nos deu 
grande capacidade de autossuficiência, de formação da 
vontade, de enfrentamento das dificuldades; incentivo 
à autodisciplina, uma espécie de “estoicismo”, o que fa-
voreceu que nosso comportamento fosse mais simples e 
honesto;

os seguintes aspetos negativos: a idade completamente 
inadequada em que fui separado de minha família; o am-
biente emocionalmente “frio” do seminário; a impressão 
de se viver numa “geladeira”, em que era “cada um por si”; 
o isolamento, o fechamento do seminário em relação ao 
mundo, o que não favorecia, ao contrário do que pensa-
vam reitores e professores, uma opção consciente, uma 
decisão madura. Para decidir com clareza precisa-se co-
nhecer todas as opções; os diretores e professores foram 
muito dedicados, mas eram despreparados para agirem 
como educadores; a falta de informação e orientação nos 
aspectos emocional e sexual.



480

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

Quanto à trajetória que percorri no seminário, tenho 
as seguintes observações a fazer: o que me levou a aban-
donar o projeto de vida religiosa e sacerdotal foi a falta 
de uma verdadeira vocação por ela e a insegurança que 
sentia quanto a ser este o melhor caminho para mim, a 
insegurança emocional.

Ao abandonar o seminário, precisei pensar e resolver o 
problema de moradia, de trabalho, de estudo. E constatei 
que estava bastante despreparado para isso. Sorte que 
pude contar com ajuda de amigos e conhecidos.

O primeiro curso superior que tentei fazer foi um 
fracasso, pois se tratava de um curso altamente técni-
co-científico e, como referi, nossos conhecimentos na 
área de ciências eram deficientes. Optei, então, por um 
curso menos exigente em termos de ciências: Contabi-
lidade. Pela boa bagagem de conhecimentos gerais, tirei 
o primeiro lugar no exame vestibular. E, durante o cur-
so, sempre que a disciplina era mais humanista, eu levava 
grande vantagem em relação aos colegas.

Para completar minha formação, decidi fazer também 
o curso de Direito, no qual igualmente me saía muito 
bem, pela boa bagagem de conhecimentos recebida no 
seminário.

Quanto ao trabalho, recebi do Faustino Bordignon o 
convite para participar do projeto que ele tinha, de mon-
tar uma empresa, um laboratório especializado em fito-
terapia. Ficaram a meu encargo os aspectos administra-
tivos, contábeis e tributários.
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O namoro com Solani evoluiu para noivado e, em 15 de 
julho de 1972, casamos. Compramos juntos nosso apar-
tamento, financiado pelo BNH, onde moramos até hoje.

Quando ficou evidente que não teríamos filhos biológi-
cos, partimos para a adoção. Adotamos Verônica, nascida 
em 1979, e Francisco, nascido em 1981, que são nosso or-
gulho e nossa alegria. Verônica já tem uma vida própria, 
independente, mas Francisco, por ser portador de defi-
ciência física, ainda mora conosco e depende de nós.

Entre as experiências de vida mais fortes por que pas-
sei, cito o casamento, que foi para mim uma grande aven-
tura, pelo meu passado em seminário, o que me levou a 
um grande esforço de adaptação.

A aventura da adoção, porém, foi a que realmente mais 
marcou e marca a nós dois. Todo o filho é uma incógnita. 
Isto é mais verdadeiro em relação a um filho adotivo, mas 
nos sentimos muito felizes e realizados pelos filhos que 
temos.

Foi, e é, muito importante para nós termos tomado 
conhecimento do Movimento de Igreja chamado “Equi-
pes de Nossa Senhora”. São comunidades de seis ou sete 
casais, que compartilham toda a sua vida, ajudando-se 
mutuamente e incentivando cada casal a viver uma “espi-
ritualidade conjugal”, isto é, uma espiritualidade própria 
para casais e que envolve toda a sua realidade, tanto con-
jugal quanto familiar.
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Simão Pedro Pereira Machado e Vera Terezinha Perei-
ra de Araújo MACHADO

Nasci aos 27 de junho de 1942, em Três de Maio, Capela 
Espírito Santo. Sou filho de Juvenal Teixeira Machado e 
de Maria Cândida Pereira. Ingressei no Seminário Seráfi-
co Santo Antônio de Vila Flores, em 1953, aos 10 anos de 
idade. Saí do Convento São Lourenço de Brindes quan-
do cursava o terceiro ano de teologia, em 1968. Assumi a 
carreira de professor do Ensino Básico. Casei com Vera 
Terezinha Pereira de Araújo, ela também professora do 
ensino básico. Tivemos três filhos: Gustavo Henrique, Jú-
lio Henrique e Mônica.

A base toda de minha formação realmente ocorreu no 
seminário. Foram os anos de Primário, Ginasial, Clássico 
com grego, Filosofia e dois anos de Teologia.

Em todo esse percurso oportunidades de desenvolver 
aptidões foram dadas ou consentidas. Cada um desenvol-
via os seus dotes. Construíam-se brinquedos de madei-
ra. Trançavam-se correntes. Faziam-se terços para uso 
pessoal e para as missões. Esses terços se constituíam 
em moeda de compra, como bolas, canetas, capas para 
o inverno.

Em Ipê fui escalado para fazer as contas do terço que 
iríamos usar na vida religiosa, preso ao cordão, na cintura.

Em Marau, lembro de ter realizado pequenas artes no 
laboratório de ciências, que se encontrava ao nosso dis-
por. Pesquisei e fiz ácido pícrico, depois transformado 
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em pólvora. Com essa pólvora tentei fazer um busca-pé, 
mas o artefato explodiu. Parei por aí com as invenções. 
Quase me acidentei.

Em Ijuí fui atuar em uma comunidade, nos fins de se-
mana. Foi em uma capela perto do presídio municipal 
e do quartel do exército. Internamente, no seminário, 
coordenei o serviço da horta. Planejava a rotação e o 
plantio de verduras, legumes e temperos. As sobras eram 
vendidas. Davam um retorno para a compra de sementes, 
insumos e defensivos. Fiz muita massa de tomate. No ter-
ceiro ano coordenei o Departamento de Trabalho

Foi em Ijuí que aprendi a lidar com tinta e a pintar. Jun-
to com outros colegas pintamos o andar superior da Fa-
culdade, que fora concluído, para possibilitar a transfe-
rência das aulas do Colégio das Irmãs para esse setor, no 
novo prédio no bairro São Geraldo.

Em Porto Alegre continuei a atuar em comunidades. Ia 
com o frei Flávio na companhia dos freis Joaquim e Alfeu, 
em Itapuã, Leprosário e circunvizinhanças. As atividades 
sociais promovidas pelos freis foram muitas e marcantes. 
Internamente trabalhei na confecção de sandálias e na 
rouparia. Já no segundo ano, recebi o encargo de contro-
lar os horários da comunidade.

A saída do seminário ocorreu ao término do segundo 
ano. Estava determinada a mudança da Teologia para 
o Seminário Maior em Viamão. Houve um desencontro 
com um religioso. Isso me perturbou muito. Fui tratar do 
assunto com o diretor frei Jaime Biazus. Esclarecemos o 
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caso, pesamos as considerações, ouvimos os aconselha-
mentos. Seguindo minha índole pacata, contrapus as ar-
gumentações. Falei que para realizar um trabalho dentro 
da Igreja, não precisava necessariamente ser padre. Optei 
por sair em definitivo. Tratei dos licenciamentos oficiais. 
Fui à luta pela sobrevivência. Saí com um salário mínimo 
para me arrumar e viver. Antes de sair do seminário con-
cluí a Licenciatura em Ijuí, com estudos a distância.

Fui trabalhar com a Irmã Nely Capuzzo, na Pequena 
Casa da Criança. Nesse trabalho tive a feliz e frutuosa 
companhia do até então colega de convivência Rosali-
no Polita. Mais tarde juntaram-se a nós: Carlos Guidolin, 
Elemar da Silva e um tal de Pedro Florêncio.

Diariamente atuávamos com crianças, adolescente e 
idosos. Eu organizava o atendimento à saúde e assistên-
cia social. Cuidávamos de uma sala com TV para a co-
munidade. Nos finais de semana íamos para o Centro 
Comunitário. Cada um coordenava um núcleo. Foi lá que 
coloquei em prática o que aprendera na faculdade. Foi 
um trabalho de base e conscientização. Um trabalho de 
coordenar forças locais para fazer acontecer melhorias. 
Estendemos e rede de água para o interior do beco. A 
água até então era apanhada em uma única torneira pú-
blica, na rua Mário de Aragão. O pessoal amanhecia na 
fila para pegar água.

Foi na Pequena Casa da Criança que conheci a Vera, 
minha esposa. Ela era professora e secretária da irmã 
Nely. Foi com a família Pereira de Araújo que novamente 
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pude viver em família, algo que havia deixado para trás 
aos 10 anos de idade.

Mais tarde o Rosalino tomou outro rumo. Eu fui tra-
balhar na Fundação Gaúcha do Trabalho. Na realidade 
isto foi um trampolim para a realização de um concurso 
para o serviço público. Aprovado, enquanto aguardava 
ser chamado, casei.

Em pouco tempo houve o chamado para assumir o 
serviço público. Feitos os exames de praxe, assumi e fui 
de imediato fazer o curso específico para o Premem. Era 
um projeto MEC-USAID. O curso foi intensivo com 1.700 
horas, que nos deu o complemento da Pedagogia, com 
especialização em Supervisão Escolar.

Por escolha pessoal, optei por trabalhar em Osório. 
Antes disso, enquanto a Escola ficava pronta em sua es-
trutura física, fui designado a atuar em Viamão na ETA 
(Escola Técnica de Agricultura). Foram seis meses de 
muito aprendizado prático na Supervisão Escolar. Estava 
eu trabalhando em uma escola grande e muito expressiva.

Em fins do mês de outubro o diretor nos convocou 
para darmos início ao trabalho em Osório. Faltavam 15 
dias para o ato oficial de inauguração, coincidindo com o 
término da campanha eleitoral.

Recebemos os caminhões e descarregamos enormes 
caixas com todo o tipo de material para a escola. Eram 
materiais específicos para as Escolas Polivalentes, mate-
rial para as 4 áreas técnicas. Havia muito maquinário. Foi 
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preciso montar classes e armários, destinar o material e 
montar as salas específicas.

A energia elétrica não estava ligada. Fazia-se neces-
sária a instalação de um transformador. O único recur-
so era aproveitar ao máximo a claridade do dia. Foram 
constantes as madrugadas e serões. Neste afã, nasceu a 
família polivalente de nossa escola. O laço estabelecido 
foi fraterno mesmo.

Na escola coordenei o serviço pedagógico. Em pouco 
tempo elevamos a escola a um alto grau de excelência. 
Produzimos muito trabalho, cultura e transformação. 
Atraímos a comunidade e ela nos deu a mão.

Com o nascimento de meus filhos gêmeos, senti a ne-
cessidade de mais um crescimento. Fiz um curso de Pós-

-Graduação. Transferi-me para Porto Alegre. Trabalhei 
dois anos com cedência para uma escoa particular, na 
qual lecionei Psicologia. Terminada a cedência, retornei 
à rede estadual de ensino. Designado para a Escola Esta-
dual Euclides da Cunha, no bairro Menino Deus, sempre 
atuei na Supervisão Escolar.

Tanto na Escola Polivalente quanto na Euclides da 
Cunha os grupos foram muito fortes e verdadeiros, a 
ponto de até recentemente mantermos encontros cele-
brativos à amizade e ao afeto. Atribuo esse trabalho forte 
em grupos, com muito sucesso, à formação recebida no 
seminário.



487

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

Antes de minha aposentadoria no serviço público, pas-
sei pela experiência de uma eleição de lista tríplice para 
diretor de escola. Eleito, assumi a vice-direção no turno 
da tarde. Este evento ocorreu no governo Collares, com 
a secretária Neuza Canabarro. Na escola houve o período 
intermediário. Foi um horror. Havia a carência de funcio-
nários e professores. Foi grande a contenção de ingresso 
de mais pessoal na educação. Os professores ficaram sem 
tempo para planejar e para corrigir os trabalhos. Isso não 
era considerado trabalho escolar, e deveria ser realizado 
em casa. Pura doação de horas de trabalho gratuito ao 
Estado.

Em nossa escola, fomos forçados a abandonar uma ati-
vidade com os professores da UFRGS. Tratava-se de um 
trabalho de ensino da Língua Portuguesa que demandava 
corre-corre constante de redirecionamento, conforme 
o aluno fosse apresentando crescimento e/ou dificulda-
des. Buscavam-se novos resultados na escrita e na fala de 
nossa língua.

Isso me doeu muito. Foi a grande frustração no per-
curso de meu trabalho em escola. Deixei a direção, pois 
não estava lá para capricho de governo, mas sim para um 
trabalho de desenvolvimento.

Já aposentado, fui procurado pela Irmã Nely. Havia 
uma turma de meninos com os quais nenhum professor 
conseguiu sucesso. Disse-me ela: “Somente tu és capaz 
de ajudar.”
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Lá fui eu novamente para a Pequena Casa de Criança. O 
trabalho exigiu muito de mim. Com carinho, levei adian-
te a tarefa. Aumentamos os grupos. Constituímos 4, com 
20 alunos cada. Eram 80 jovens e crianças em atividade 
rotativa de capoeira, teatro, dança e trabalhos manuais.

A irmã, em dificuldades, buscou recurso na prefeitura. 
Levou para a vila Maria da Conceição o Serviço de Assis-
tência Socioeducativa (SASE). Assim conseguiu recursos 
para pessoal e material. Cansado, pedi para sair.

Pouco tempo depois, a irmã faleceu. A Casa corria o 
risco de acabar nas mãos do pessoal da vila. Seria o fim 
da obra, com certeza. Então, novamente, fui procurado 
para uma reestruturação do Estatuto. Com o serviço fei-
to, foi eleita uma nova direção, nos moldes legais. Na di-
retoria, somente voluntários. Assim é que me encontro 
atualmente: faço parte da diretoria da Pequena Casa da 
Criança.

Estimulado pela formação recebida, quero participar 
do funcionamento de uma estrutura social igualitária. 
Desejo continuar atuando no terceiro setor, produzindo 
movimentos que mantenham as coisas vivas, a nossa so-
ciedade viva.

Ir em busca do mesmo desejo, o de viver bem e estar 
bem com as pessoas. Levar os pobres a serem sujeitos de 
sua própria história. Despertar nas pessoas a manifes-
tação de si próprias, para que sejam cada vez mais elas 
mesmas.
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Citando Jung, digo: “O homem é sempre um indivíduo, 
mas nem sempre é ele mesmo”. A pessoa precisa ter a sua 
individualidade e saber viver coletivamente. Jamais pode 
se isolar, porque todos dependemos uns dos outros.
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Valdemar Sguissardi

N asci em Sananduva, na localidade de Linha Brasil, 
Capela São Geraldo, aos 21 de setembro de 1943. 
Sou filho de Pedro Sguissardi e de Madalena do 

Carmo. Ingressei no Seminário Seráfico Santo Antônio, de 
Vila Flores, em 1953, com 9 anos de idade. Saí do Conven-
to São Geraldo de Ijuí, em 1965, tendo concluído o curso 
de Filosofia, em 1966. Prossegui meus estudos cursando 
uma Pós-Graduação lato sensu na USP em Metodologia 
do Ensino Médio, o Mestrado e o doutorado em Ciências 
da Educação, na Universidade de Paris X (Nanterre, Fran-
ça). Fui professor do Ensino Básico e do Ensino Superior. 
Fui casado com Maria de Fátima Martins e Sousa e, hoje, 
com Sanete Irani de Andrade. Tenho dois filhos: Carlos 
Alberto Sousa Sguissardi e Luís Gustavo Sousa Sguissardi.

A opção pelo laicato

Minha reinserção no mundo laico deu-se, inicialmen-
te, com meu primeiro emprego, ainda nas férias de 1966, 
quando, a convite de um casal de advogados, assumi au-
las de Latim, Filosofia e Lógica, no cursinho pré-vestibu-
lar que preparava candidatos para o 1o Exame de Seleção 
da recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras (FFCL), de Paranavaí, Paraná.
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No mês de março de 1966 assumi a responsabilidade 
pela disciplina de Português para quatro turmas de 1ª sé-
rie do curso ginasial no Colégio Estadual de Paranavaí. 
Assumi também a disciplina de Português para a 1ª série 
ginasial do Seminário dos Franciscanos de Graciosa dos 
Catarinenses, distrito de Parana vaí.

Iria lecionar a matéria de que mais gostava e em rela-
ção à qual me sentia melhor preparado. Das quatro tur-
mas de Português do Colégio Estadual escolhi uma para 
dela fazer objeto de meu estágio supervisionado de Prá-
tica de Ensino. Montei um plano de estágio que constava 
da elaboração de um estudo te órico sobre “Minha filo-
sofia de educação”, um estudo socioeconômico da classe 
onde estagiaria, um plano de ensino de um ano, com pla-
nejamento específico de unidades, subunidades e aulas, 
plano de avaliação e análise crítica dos resultados. Para 
a realização do estudo socioeconômico da classe, visi tei 
cada uma das famílias dos alunos, entrevistando seus pais 
ou responsáveis. Ao final, montei um alentado Relatório 
Final que levei para ser aprovado em Ijuí pela professora 
de Prática de Ensino, Eronita Barcellos.

Passei um ano muito tranquilo do ponto de vista pes-
soal e profissional. Fui aos poucos me inserindo no mun-
do do trabalho, das trocas comerciais, dos salários, dos 
alu guéis, dos empréstimos em banco, etc., embora mi-
nha profissão me mantivesse um tanto distante da rotina 
coti diana dessas atividades típicas das relações capitalis-
tas. De fato, na qualidade de professor suplemantarista, 
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recebi meu primeiro salário apenas cerca de seis meses 
após ter ini ciado o trabalho.

Ao final do ano persistia minha dúvida quanto a re-
tornar à ordem religiosa. Na dúvida, fiz minhas malas e 
me dirigi a meu superior em Porto Alegre, frei Jaime. Em 
tranquila conversa com ele definimos que eu permane-
ceria por mais um ano afastado do convento.

Isso decidido, diante da experiência exitosa no ensino 
de Português e pensando garantir um emprego mais es-
tável, fiz o que à época se chamava de Curso e Exame 
de Suficiência na disciplina de Português para o 1o Ciclo 
do Curso de Grau Médio, de acordo com o artigo 117 da 
LDB/61. Fiz o Curso Preparatório, organizado pela Dire-
toria do Ensino Secundário do MEC através da Campa-
nha de Aperfeiçoamento do Ensino Secundário (CADES), 
em Bento Gon çalves-RS, em janeiro de 1967, ao final do 
qual recebi o Certificado de Habilitação for necido pela 
FFCL da UFRGS. Este Certificado garantiu-me o Registro 
de Professor no S-008-Pr da disciplina de Portu guês.

Retornando a Paranavaí, tencionava continuar le-
cionando Português e ao mesmo tempo ingressar, via 
exame vestibular, no curso de Letras da FFCL de Para-
navaí. As dis ciplinas para as quais estava habilitado pelo 
Curso Superior de Filosofia – Filosofia e Sociologia (2o 
grau) e História (1o e 2o graus) – não me davam a seguran-
ça de trabalho que eu buscava, caso não retornasse para 
o convento.
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Ao apresentar a documentação na Secretaria da FFCL 
de Paranavaí no ato de inscrição para o exame vestibular, 
tendo o secretário visto que eu já tinha curso superior, 
levou-me ao diretor que, vendo que eu poderia ser pro-
fessor de várias disciplinas da Faculdade, propôs-me: “Ao 
invés de aluno, não quer ser nosso professor?” Saí de sua 
sala contratado para a ca deira de Teoria e Prática do En-
sino Médio para os cursos de Ciências e Pedagogia. As-
sumi também a disciplina de Filosofia para o 3o ano do 
Curso Colegial (modalidade Clássico). Continuei a minis-
trar aulas de Português no Semi nário dos Franciscanos 
da Graciosa dos Catarinenses.

Durante esse ano de 1967, sem maio res dificuldades, 
tomei a decisão de não mais retornar ao convento dos 
capuchinhos e assim deixar a vida religiosa. O “atalho” 
do seminário para livrar-me do trabalho duro da vida 
da roça e a aquisição de um saber que me habilitasse a 
exercer uma pro fissão que me realizasse pessoal e pro-
fissionalmente es tava chegando ao seu fim. Por mais que 
tivesse me convencido da importância da vida religiosa e 
do que nela é possível fazer no sentido da solidariedade 
humana, da luta pela libertação dos homens, material e 
espiritualmente, eu acabara convencido de que a dedi-
cação a uma vida religiosa de restrições e renúncias não 
era, para mim – como não fora quando no seminário –, 
uma consistente exigência vital. O que vislumbrava como 
mais importante na ação dos reli giosos, o seu aspecto de 
intervenção político-social, eu acreditava poder realizar 
como leigo numa profissão como a do magistério.
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Outro fator que embasou meu não retorno à vida re-
ligiosa foi a superação de minha culpabilização doentia 
e do moralismo maniqueísta que, à falta de outras ra-
zões mais sólidas (vocação?), me manteriam na Ordem 
religiosa por medo das consequências de seu abandono. 
Para mim o pecado deixara de existir com os traços que 
o definiam nos tempos do seminário. Agora pecado era 
o pecado social, o que atenta contra as pessoas e seus 
direitos. Para mim o pecado secularizava-se. Afastei-me 
de qualquer prática religiosa exterior e tratei de buscar o 
sentido da vida no trabalho solidário que buscasse con-
tribuir com a libertação dos homens de todas as suas 
alie nações e com a construção de um mundo melhor e 
mais humano.

Planejando e construindo uma profissão: a docência e a 
investigação

Decidido a ser professor universitário em tempo inte-
gral e disso fazer minha profissão, e, ainda, tendo opta-
do pela área de Educação e não Filosofia ou Sociologia, 
pensei em, quanto antes, fazer uma pós-graduação em 
São Paulo ou no Rio de Janeiro. Dirigi-me, em meados de 
1967, a estas duas cidades. No Rio, já havia sido criado o 
Mestrado em Educação, mas não era exatamente na área 
que eu procurava. Descobri o curso de Pós-Graduação 
em Metodologia do Ensino Médio da FFCL da USP, na Rua 
Maria Antônia, São Paulo (SP), que deveria ao final desse 
ano recrutar sua segunda turma.
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Inscrevi-me e, em 1968, afastei-me sem vencimentos 
da Faculdade, indo morar em São Paulo para frequência 
integral a esse curso. Sem bolsa de estudos, com reservas 
do ano anterior e com a ajuda de um parente que me ce-
deu um sofá e um banheiro no escritório de sua empresa 
em São Paulo, enfrentei um ano de alguma penúria, mas 
de grande significado para minha vida futura.

O curso de Pós-Graduação em Metodologia do Ensino 
Médio compôs-se de três disciplinas básicas (Fundamen-
tos Psicogenéticos da Didática, Problemas Brasileiros 
de Educação e Didática Renovada) e de uma Monogra-
fia Final. A direção teó rico-metodológica do curso era a 
psicogenética piagetiana. Esta diretriz embasou tanto a 
disciplina de Fundamen tos quanto a de Educação Reno-
vada. Na disciplina de Educação Renovada tiveram lugar 
central as análises da chamada Escola Nova.

Exceto na disciplina de Problemas Brasileiros de Edu-
cação, a educação e a metodologia didática eram vistas 
como bastante autônomas em relação ao contexto polí-
tico e sócio-econômico. Nem o clima de extrema tensão 
vivido na luta que se travava nas ruas próximas (Maria 
Antô nia), no CRUSP (residência estudantil) e nos porões 
da re pressão pareciam despertar para as estreitas rela-
ções entre o sucesso da sala de aula e o desemprego, a 
subnutrição, as relações de trabalho alienantes, a falta de 
esperança num futuro melhor, a carên cia dos mínimos 
direitos de cidadania.

Apesar da razoável profundidade teórica desse curso, 
não foi ele que teve maior signifi cado para meu amadure-
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cimento teórico-político naqueles dias sombrios de 1968. 
Para quem vinha de uma experiência de vida em seminá-
rio muito tranquila, que havia passado por uma mi litância 
harmônica no Movimento Comunitário de Base de Ijuí e 
por uma retomada da vida civil sem maiores percalços, 
viver e participar de muitos dos eventos em que se de-
frontaram as forças da repressão e o movimento estu-
dantil foi um verda deiro e decisivo batismo de fogo para 
a minha vida e militâncias fu turas.

Participei de muitos episódios da luta contra a dita-
dura, em especial das passeatas, que ajudava a organizar, 
contra os Acordos MEC-USAID que visavam à reforma da 
educação superior.

Participei das Comissões Paritárias que trabalharam na 
construção de uma proposta de reforma universitária da 
USP. Deixei de participar, como representante suplente 
da Pedagogia da USP, do Congresso da UNE em Ibiúna, 
ao saber por amigos dominicanos que ali haveria repres-
são policial. Frequentei, à margem do curso, muitos en-
contros de estudos sobre a realidade político-econômica 
brasileira, com eminentes professores, como Florestan 
Fernandes. Além disso, tomei contato com as experiên-
cias pedagógicas inovadoras do Serviço de Ensino Vo-
cacional.

Em 1969 retornei ao meu posto de trabalho em Para-
navaí, embora continuasse tendo de frequentar sema-
nalmente, às quintas-feiras, seminários do 2o ano de 
pós-graduação em São Paulo. Assumia na Faculdade a 
disciplina de Didática Geral para todos os cinco cursos 
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oferecidos: Le tras, Geografia, História, Ciências e Peda-
gogia. No Colégio Estadual reassumi a disciplina de Filo-
sofia.

Nesse ano, recebi um convite para me transferir para 
a Universidade de Brasília, que precisava repor as vagas 
de professores – mais de 200 – que haviam pedido de-
missão como protesto contra a repressão política naque-
la universidade. De clinei do convite, pois vislumbrava a 
possibilidade de ser aproveitado, mediante seleção, na 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), em fase de im-
plantação. Mais: estava firmemente decidido a solicitar 
à Capes bolsa de estudos para dar continuidade a meus 
estudos pós-graduados na França a partir de setembro 
de 1970.

Mediante concurso, em janeiro de 1970, fui um dos pri-
meiros professores contratados pela nova universidade 
(UEM), em que assumi a disciplina de Didática para vários 
cursos e a chefia do novo Departamento de Educação. 
Solicitei em seguida bolsa da Capes para fazer Pós-Gra-
duação stricto sensu na França, embora tivesse obtido 
cartas de aceitação também na Bélgica e na Suíça, neste 
caso com assistente de Jean Piaget.

Em setembro de 1970 viajei para Paris para, inicialmen-
te sob orientação do Professor Paul Arbousse-Bastide 
(ex-membro da Missão Francesa na USP) e, posterior-
mente, do Prof. Jean-Claude Filloux, fazer o Mestrado e 
o Doutorado em Ciências da Educação, na Universidade 
de Paris X (Nanterre). Defendi minha tese de Doutorado 
em janeiro de 1976.
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Ao lado da Pós-Graduação acadêmica, estudar numa 
cidade como Paris numa época de ditaduras no Brasil 
e em outros países latino-americanos, com exilados às 
centenas na cidade, e os contatos com estudantes de 
todo o mundo – 5.600 estudantes de mais de cem países 
e de centenas de especialidades – conformaram o que se 
tem chamado de o “outro” Doutorado.

Ajudando a construir uma universidade

Em fevereiro de 1976 reassumi, em tempo integral e 
dedicação exclusiva, meu posto de professor e pesquisa-
dor na UEM, que necessitava ser quase totalmente “cons-
truída”.

Sendo dos primeiros doutores da instituição, logo fui 
convocado para organizar o setor de Pós-Graduação e 
Pesquisa da universidade. Assumi a tarefa de organizar 
e coordenar a Divisão, depois Diretoria de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa, mais tarde transformada em Pró-Reitoria. 
Coordenei cerca de 15 cursos de especialização em dife-
rentes áreas de conhecimento.

Procurando conjugar a docência, a pesquisa e a mili-
tância política, coordenei a criação da Associação de Do-
centes da UEM no final de 1978 e início de 1979, o que me 
pôs em confronto com a Reitoria e me facilitou o aceite 
do convite que a coordenação do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), de São Carlos (SP) me havia feito, um 
ano antes, para fazer parte de seu corpo docente. Eu iria 
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ocupar vaga deixada por professores da PUC-SP e Fun-
dação Carlos Chagas (SP) que haviam deixado o progra-
ma, entre eles seu fundador e primeiro coordenador, o 
professor Dermeval Saviani.

A organização de efetiva carreira universitária: 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Em agosto de 1979 iniciei meu trabalho no PPGE/
UFSCar, indo de Maringá a São Carlos para lecionar uma 
disciplina quinzenal do Mestrado. Em janeiro de 1980 fui 
contratado em tempo integral e dedicação exclusiva pela 
UFSCar para trabalhar no seu programa de Pós-Gradua-
ção em Educação, cuja coordenação assumi de 1981 a 
1983. Durante meu mandato o programa, criado em 1976, 
foi credenciado pelo Conselho Federal de Educação.

A UFSCar foi para mim, nos 13 anos em que nela traba-
lhei, a minha verdadeira “escola” de formação para a car-
reira universitária, isto é, foi nela que, além da docência 
universitária, da política institucional e da militância as-
sociativa, dei início efetivo a minha carreira como pesqui-
sador. Isto foi possível dadas as condições de trabalho na 
Pós-Graduação em uma instituição que fazia da dedica-
ção exclusiva, da alta qualificação em nível pós-graduado 
e da produção científica seus traços mais destacados.

Na UFSCar vinculei-me sempre a projetos de pesquisa 
que, em geral, coordenei e que deram origem a vários 
livros, capítulos de livros e artigos em revistas científi-
cas. Minhas áreas de atuação, como pesquisador, foram: 
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primeiro, a da educação popular, trabalhando em bairro 
da periferia de São Carlos por quatro anos; segundo, a do 
estudo do ensino noturno e os trabalhadores, por cer-
ca de cinco anos (PUCCI, Bruno; RAMOS-DE-OLIVEIRA, 
Newton; SGUISSARDI, Valdemar. O ensino noturno e os 
trabalhadores. São Carlos: EdUFSCar, 1994), e, terceiro, 
as políticas de educação superior, com estudos sobre a 
crise de poderes entre Conselho de Curadores X Con-
selho Universitário na UFSCar e sobre a própria história 
da universidade e da adoção do modelo fundacional na 
universidade brasileira (SGUISSARDI, Valdemar. Univer-
sidade, Fundação e Autoritarismo – O caso da UFSCar. São 
Paulo: Estação Liberdade; São Carlos: EdUFSCar, 1993)

Em razão de minha militância – vice-presidente e presi-
dente da Associação de Docentes da UFSCar (ADUFSCar) 

– e representação dos Professores Adjuntos no Conselho 
Universitário, participei, como um dos líderes, do pro-
cesso de democratização da UFSCar ao final da ditadura 
cívico-militar, nos anos 80, tendo inclusive sido candida-
to a reitor.

Além da coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em Educação, fui um dos fundadores e chefe, por cinco 
anos, do Departamento de Educação do Centro de Edu-
cação e Ciências Humanas da UFSCar.

Em termos de militância política vale assinalar que, em 
1980, ajudei a fundar em São Carlos o núcleo do Parti-
do dos Trabalhadores (PT), tendo sido membro de seu 
diretório por cerca de 10 anos. Minha militância nesse 
partido estendeu-se até recentemente, em meio à qual, 
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entre outros engajamentos, participei das equipes res-
ponsáveis pela elaboração dos programas de educação – 
educação superior especialmente – das candidaturas do 
PT à Presidência da República. Destaque-se a coordena-
ção, junto com o Professor Hélgio Trindade (ex-reitor da 
UFRGS), do programa para a educação superior no in-
terior do Plano de Governo da Aliança Lula-Presidente 

– 2002.

A continuidade da carreira universitária: Universidade 
Metodista de Piracicaba (UNIMEP)

Em 1992 aposentei-me do serviço público e, mediante 
concurso, vinculei-me ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba 
(UNIMEP), que acabara de criar seu curso de Doutora-
do. Passado um ano na UNIMEP, assumi sua coordenação, 
tendo por principal tarefa garantir o credenciamento do 
Doutorado, o que foi conseguido no prazo de pouco mais 
de um ano (1994).

Na UNIMEP, além da docência na Pós-Graduação, le-
cionei disciplinas pedagógicas em diversos cursos de Li-
cenciatura e, sobretudo, dediquei-me à pesquisa, princi-
palmente em parceria com o colega João dos Reis Silva Jr 
(hoje, professor da UFSCar) e à produção de livros, capí-
tulos de livros e artigos científicos sobre a temática das 
políticas de educação superior. Entre os livros, citarei 
dois: 1) SILVA JR., João dos R.; SGUISSARDI, Valdemar. No-
vas faces da educação superior. S. Paulo: Cortez; Bragança 
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Paulista (SP): EdUSFCAR, 1999; 2) SGUISSARDI, Valdemar; 
SILVA JR, João dos R. Trabalho intensificado nas Federais 

– Pós-graduação e produtivismo acadêmico. São Paulo: 
Xamã, 2009.

Ao longo dos últimos 20 a 30 anos, a atividade de in-
vestigação levou-me a participar de grupos de pesquisa 
de âmbito nacional, como o Grupo Universitas/BR, que 
reúne mais de cem pesquisadores da educação superior, 
e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Educação (ANPED) e de um de seus grupos de traba-
lho, o GT 11 Política de Educação Superior, que coordenei 
por dois anos.

No campo da militância no interior da UNIMEP par-
ticipei sempre de conselhos de representantes departa-
mentais na Associação de Docentes (ADUNIMEP) e atuei 
ao lado da coordenação do movimento que lutou contra 
o reitor/interventor Davi Barros, na UNIMEP, de dezem-
bro de 2006 a 2008, e em defesa da autonomia univer-
sitária dessa universidade, movimento que conseguiu a 
readmissão de 148 colegas docentes que, sem justa causa 
e truculentamente (comunicados via e-mail), haviam sido 
demitidos em dezembro de 2006. Esse reitor/interven-
tor pediu demissão do cargo antes de cumprir dois anos 
de mandato.

Em 2010, ao completar 67 anos e 44 anos de magis-
tério, 43 na educação superior, aposentei-me. Continuo 
trabalhando em pesquisa, escrevendo sobre políticas de 
educação superior e sentindo-me, finalmente, um traba-
lhador “livre”.
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Relação de minha carreira com a experiência do 
seminário

A resposta à questão implícita nesse subtítulo já foi, de 
alguma forma, respondida nas páginas iniciais deste tex-
to, entretanto não poderia deixar de enfatizar algumas 
coisas óbvias e outras nem tanto.

Se não fosse o seminário, com muita certeza eu não 
teria feito nem ginásio, nem colegial e muito menos fa-
culdade/universidade. Mais que isto, sem a união estudo 
e trabalho, sem a seriedade e a disciplina nos estudos, vi-
vidas por 13 anos no seminário, eu possivelmente não ti-
vesse ido além da Graduação e de alguma Especialização. 
Minha ida para Paris, para fazer o Mestrado e o Douto-
rado, sem ter nenhum conhecido nessa cidade, não teria 
ocorrido sem a experiência de viver longe da família e 
com tanta gente nova e diversa quanto o seminário nos 
propiciou.

Quando rememoro minha atividade científica e as te-
máticas e questões que sempre procurei problematizar e 
compreender, assim como quando examino minha traje-
tória política, seja institucional, seja associativo/sindical, 
seja partidária, não posso deixar de pensar que passei por 
seminários e conventos de frades capuchinhos. Trajetó-
ria de trabalho e estudo, em que a ciência como forma 
de aliviar a canseira da existência humana, como dizia 
Brecht que esta o era para Galileu, a preocupação com 
os pobres e injustiçados, numa palavra, a solidariedade 
humana, sempre foram muito pregadas e bastante prati-
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cadas. Nisto, no meu caso, o Movimento Comunitário de 
Ijuí ocupou um lugar de grande destaque.

Em resumo: não seria quem sou – como ex-docente 
e ainda estudioso da problemática universitária, numa 
sociedade extremamente desigual, em que a educação 
superior, de elite ou de baixa qualidade, não faz justiça à 
maioria da população excluída do usufruto de muitos di-
reitos – sem as bases de minha carreira de docente uni-
versitário edificadas na experiência seminarística de Vila 
Flores a Ijuí.

O futuro – o que esperar?

A experiência do seminário, em especial a dos últimos 
anos, quando me engajei nas atividades do Movimento 
Comunitário de Base de Ijuí; meus estudos posteriores, 
seja na USP, seja na Universidade de Paris; minha atua-
ção docente e participação em grupos de estudos e pes-
quisas que priorizam a crítica das políticas públicas de 
educação; e minha contínua militância de “esquerda”, 
tanto na política institucional universitária, quanto no 

“movimento docente” e no partido político, fizeram-me 
um observador crítico de nosso mundo e de moderada 
esperança em sua transformação positiva.

Como estudioso do marxismo, assim como de outras 
teorias explicativas da realidade, acredito, sem dogma-
tismos, ter uma razoável compreensão da estrutura e 
funcionamento da sociedade capitalista mundial, hoje 
claramente dominante, e que tem no Brasil um exemplo 



505

voltar ao sumárioCapítulo 3 – Nossas trajetórias pessoais pós-estudos no seminário

bastante acabado do que prevalece em termos planetá-
rios. As desigualdades sociais produzidas por esse modo 
de produção hoje hegemônico fazem de nosso país, dada 
sua história particular de colonização, escravidão e bal-
dados esforços de construção de efetiva república, um 
dos mais desiguais dentre os mais de 200 países do mun-
do.

Sempre alimentei a esperança de que um dia esse país 
se tornaria uma nação rica, democrática, com alto grau 
de igualdade e justiça sociais. Foi essa esperança que ali-
mentou e deu sentido a minha vida e a tantas lutas em 
que me envolvi durante os últimos 50 anos.

Aposentado de atividades docentes, mas trabalhador 
“livre” da investigação e da produção de estudos que con-
tribuam para um futuro melhor para nossa população, 
creio que, se conseguirmos manter a democracia, ainda 
que liberal-burguesa e ainda frágil, por um longo período, 
este país poderá tornar-se uma nação da qual possamos 
nos orgulhar. Os avanços ocorridos nos últimos 20 anos 
pós-ditadura, em especial nos mais próximos, e as ma-
nifestações massivas recentes são uma garantia razoável 
de que poderemos ter um futuro muito melhor do que 
nosso presente como país e como nação.

Sanete Irani de Andrade

Trabalhar com educação superior tem sido minha tare-
fa cada vez mais desafiante devido às inúmeras questões 
postas pelos jovens de hoje: trabalhador, falta de “jeito” 
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para a leitura, desinteresse em tudo o que não for rápi-
do, curto, pronto e que não esteja disponível na Internet. 
Qualquer atividade que requeira pesquisas em livros, que 
não esteja pronta para copiar e colar, pode gerar desin-
teresse. Parece que tudo precisa ter um modelo para nele 
se apoiar, para não dizer copiar.

Nasci em Piracicaba, SP, em abril de 1966. Meus pais 
deixaram o trabalho do campo, em Santa Maria da Ser-
ra, para tentar a vida na cidade visando uma vida melhor 
para os filhos. Não experimentei a vida da roça, tantas 
vezes lembrada com saudades pelo pai. Ele dizia que gos-
taria que seus filhos tivessem um contato com planta-
ções, com criações, mas minha mãe sempre foi totalmen-
te contrária a essa ideia. Ela sempre dizia que a vida no 
campo, além de sofrida, não agregava valor a ninguém. 
Tínhamos, porém, em casa um quintal e lá meus pais 
criaram três galinhas (que venderam porque as crianças 
não conseguiriam vê-las nas panelas), plantaram algu-
mas árvores frutíferas, algumas verduras, cheiro-verde e 
plantas medicinais (boldo, losna, babosa).

Meu primeiro contato com as letras foi em casa, acom-
panhando meus irmãos mais velhos. Eu me encantava 
com os livros de capa dura, com algumas ilustrações em 
preto e branco, com os cadernos de desenho, tão bem 
ilustrados com lápis de cor Faber Castell (acomodados em 
caixas que se abriam e ficavam em pé, dispondo uma co-
leção de 24 cores, dentre elas a cor salmão para ilustrar a 
cor da pele). Desta época tenho gravado em minha mente 
o cheiro dos livros, cadernos e lápis novos demarcando 
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o início dos períodos letivos anuais. Até hoje não consigo 
folhear um livro novo sem cheirá-lo. Meu interesse pelo 
conhecimento começa nesta fase da minha vida. Eu devia 
ter entre 3 e 4 anos.

De tanto acompanhar meus irmãos em seus estudos, 
com 5 anos eu já sabia quase toda a tabuada. Repetia os 
resultados feito um papagaio, sem qualquer raciocínio. 
Nessa época pedi a minha mãe que me ensinasse a ler. 
Não lembro se tínhamos alguma pré-escola, porque to-
dos meus coleguinhas iniciaram a vida escolar aos 7 anos 
sem saber absolutamente nada.

Quando iniciei meu primeiro ano escolar, eu já sabia ler 
e escrever as primeiras letras e, para minha surpresa, foi 
na escola que descobri que meu nome era Sanete e não 
Salete, como eu era chamada em casa.

Na 1ª série, quando recebi a Cartilha Caminho Suave, 
fiz a maior festa! Encapei a cartilha e dela não larguei 
mais. Como gostei da Cartilha! Era linda!! E tinha uma 
figura para tudo! B de barriga, C de cachorro, D de dado, 
E de elefante, F de Faca… Era tudo mágico!

Em 1986 fui admitida na Biblioteca da Unimep. Ali tive 
um contato com acervo fantástico, tão sonhado na minha 
imaginação quando criança em meu primeiro contato 
com os livros dos meus irmãos.

Em 1987 iniciei minha Graduação em Informática. For-
mada, continuei na Biblioteca até, em 1988, ser transferi-
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da para a setor de Recursos Humanos (RH), onde traba-
lhei por 18 anos.

Como funcionária do setor de RH da UNIMEP, entre 
outras atribuições, cuidávamos de todas as admissões 
de professores e nossa maior curiosidade era conferir 
de onde vinham essas pessoas interessadas em trabalhar 
ali. Conferíamos tudo: formação, experiência, produção 
científica, etc. Na grande maioria das vezes os professo-
res tinham toda a formação acadêmica cursada no Esta-
do de São Paulo, alguns em outros Estados e raramente 
recebíamos professores com formação no exterior. Em 
1992 recebemos várias contratações de professores com 
formação no exterior: Itália, Alemanha, Inglaterra e Fran-
ça. Eram professores contratados para os Programas de 
Pós-Graduação. E foi assim que conheci o professor, com 
Mestrado e Doutorado na Sorbonne, Valdemar Sguissar-
di. Lembro que de todos os contratados naquela época, 
este era o mais cuidadoso com tudo: horários, docu-
mentação, informações. Muito bem informado, educado, 
atencioso e disciplinado, o professor Valdemar fez logo 
amizade com todos nós funcionários da área de Recursos 
Humanos (RH).

A partir do segundo semestre de 1996, a “velha” amiza-
de entre Valdemar e eu transformou-se em uma cumpli-
cidade de vida em comum que dura até hoje. Esta parce-
ria estimulou-me a retomar meus estudos e vislumbrar 
novas possibilidades profissionais.

Em 2000 fiz minha Especialização em RH. Como eu ti-
nha Graduação em Informática, todas as disciplinas que 
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cursei na especialização em RH me foram úteis e me ren-
deram um novo olhar para a área em que eu trabalhava, 
além de me oportunizar novas possibilidades de trabalho 
e emprego. A conclusão desta especialização reavivou 
em mim o desejo de continuar os estudos na área de Ad-
ministração e em 2002 iniciei meu Mestrado em Admi-
nistração, concluindo-o em 2004.

Em 2005 deixei a área administrativa e tornei-me pro-
fessora e coordenadora do curso de Administração de 
uma faculdade particular em Indaiatuba, onde trabalhei 
por cinco anos. Nesta faculdade implantamos os Traba-
lhos de Conclusão de Curso (TCC) em forma de iniciação 
científica. Muitos alunos conseguiram promoções nas 
empresas onde trabalhavam após apresentarem melho-
rias de processos a partir dos TCC’s desenvolvidos na Fa-
culdade.

Em 2008 a Faculdade foi adquirida por um grupo com 
fins lucrativos. Para reduzir os custos alterou-se a forma 
de orientação do TCC, entre outras alterações no pro-
jeto pedagógico. Assim, em 2010 demiti-me dessa IES e 
retornei à UNIMEP, para o Setor de Avaliação Institucio-
nal cuja Comissão Própria de Avaliação (CPA) coordeno. 
Desde 2012 ministro aulas na área de Gestão do curso de 
Administração dessa universidade.
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ANEXO 1

QUESTIONÁRIO

DADOS PESSOAIS E DE FAMILIARES DA 
“TURMA DE 1959”
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1 – Identificação do Ex-Seminarista

1.1 – Nome completo: 

1.2 – Data de nascimento: dia  mês ano  

1.3 – Município onde nasceu:  

1.4 – Qual a comunidade onde a família morava quando nasceu? 

1.5 – Ao ingressar no seminário, quantos anos tinha?  anos.

1.6 – Quem levou você para o Seminário? 

1.7 – Ao sair do seminário, em que etapa de sua formação escolar, 

você se encontrava? 

1.8 – Qual é o grau mais elevado de sua formação escolar?  

1.9 – Qual é (foi) sua profissão principal? 

1.10 – É aposentado?  

1.11 – Se não é aposentado, qual é a razão?  

2 – Identificação do seu Pai

2.1 – Nome completo do pai:  

2.2 – Data de nascimento do seu pai: dia  mês ano  

2.3 – Município onde ele nasceu?  

2.4 – Local de moradia da família quando ele nasceu? 

2.5 – Era alfabetizado? Sim ( ) Não( )

2.6 – Se alfabetizado, até que ano fez seus estudos? 

2.7 – Além do português, falava outra língua ou dialeto? Sim ( ) Não( )

Se sim, qual? Italiano ( ) Outro ( ). Outro, qual?  

2.8 – Profissão principal do seu pai?  

2.9 – Se foi agricultor, identifique os principais tipos de produção 

que realizava na agropecuária: 

 

3 – Identificação de sua Mãe

3.1 – Nome completo da mãe:  

3.2 – Data de nascimento de sua mãe: dia   mês  ano  

3.3 – Município onde ela nasceu?  
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3.4 – Local de moradia da família quando ela nasceu?  

3.5 – Era alfabetizada? Sim ( ) Não( )

3.6 – Se alfabetizada, até que ano fez seus estudos?  

3.7 – Além do português, falava outra língua ou dialeto? Sim ( ) Não( ) 

Se sim, qual? Italiano ( ) Outro( ). Outro, qual?  

3.8 – Profissão principal da sua mãe?  

3.9 – Trabalhava na roça? Sim ( ) Não( )

3.10 – Principais trabalhos para a manutenção da família e da casa?  

4 – Identifique fatos (marcando com um x) que possam indicar envol-

vimento da família nuclear com atividades religiosas

( ) realizavam o batismo dos filhos recém nascidos;

( ) os filhos eram crismados;

( ) realizavam a primeira comunhão;

( ) participavam das missas dominicais quando isso era oportunizado;

( ) tinham hábitos religiosos na família como: reza antes das refei-

ções, reza do terço, participação em novenas, entre outras 

práticas....;

( ) outras práticas que considera importante, especifique. 

5 - Identificação dos seus avós paternos

5.1 – Nome completo do avô paterno:  

5.1.1 – Ano em que nasceu?  

5.1.2 – País onde nasceu?  

5.1.3 – Município ou Província onde nasceu? 

5.1.4 – Município onde faleceu?  

5.1.5 – Era alfabetizado? Sim ( ) Não ( )

5.1.6 – Se alfabetizado, até que ano fez seus estudos?  

5.1.7 – Além do português, falava outra língua ou dialeto? Sim ( ) Não()

Se sim, qual? Italiano ( ) Outro ( ) Qual?  

5.1.8 – Profissão principal do seu avô?  
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5.1.9 – Ano em que se casou?  

5.1.10 – Local do casamento?  

5.1.11 – Número de filhos do casal:

1º Casamento 2º Casamento

(nº ) filhas (nº ) filhas

(nº ) filhos (nº ) filhos

5.2 – Nome completo da avó paterna:  

5.2.1 – Ano em que nasceu?  

5.2.2 – País onde nasceu?  

5.2.3 – Município ou Província onde nasceu?  

5.2.4 – Município onde faleceu?  

5.2.5 – Era alfabetizada? Sim ( ) Não ( )

5.2.6 – Se alfabetizada, até que ano fez seus estudos?   

5.2.7 – Além do português, falava outra língua ou dialeto? Sim ( ) Não( )

Se sim, qual? Italiano ( ) Outro ( ). Qual?  

5.2.8 – Profissão principal da sua avó?  

5.2.9 – Ano em que se casou?  

5.2.10 – Local do casamento?  

5.2.11 – Número de filhos do casal:

1º Casamento 2º Casamento

(nº ) filhas (nº ) filhas

(nº ) filhos (nº ) filhos

6 – Identificação dos seus avós maternos

6.1 – Nome completo do avô materno:  

6.1.1 – Ano em que nasceu?  

6.1.2 – País onde nasceu?  

6.1.3 – Município ou Província onde nasceu?  

6.1.4 – Município onde faleceu?  

6.1.5 – Era alfabetizado? Sim ( ) Não ( )

6.1.6 – Se alfabetizado, até que ano fez seus estudos?  



517

voltar ao sumário 

6.1.7 – Além do português, falava outra língua ou dialeto? Sim ( ) Não ( )

Se sim, qual? Italiano ( ) Outro( ). Qual?  

6.1.8 – Profissão principal do seu avô?  

6.1.9 – Ano em que se casou?  

6.1.10 – Local do casamento?  

6.1.11 – Número de filhos do casal:

1º Casamento 2º Casamento

(nº ) filhas (nº ) filhas

(nº ) filhos (nº ) filhos

6.2 – Nome completo da avó por parte da sua mãe:  

6.2.1 – Ano em que nasceu?  

6.2.2 – País onde nasceu?  

6.2.3 – Município ou Província onde nasceu?  

6.2.4 – Município onde faleceu?  

6.2.5 – Era alfabetizada? Sim ( ) Não ( )

6.2.6 – Se alfabetizada, até que ano fez seus estudos?  

6.2.7 – Além do português, falava outra língua ou dialeto? Sim ( ) Não ( )

Se sim, qual? Italiano ( ) Outro ( ). Qual?  

6.2.8 – Profissão principal da sua avó?  

6.2.9 – Ano em que se casou?  

6.2.10 – Local do casamento?  

6.2.11 – Número de filhos do casal:

1º Casamento 2º Casamento

(nº ) filhas (nº ) filhas

(nº ) filhos (nº ) filhos

7 – Se você for casado (ou separado), identifique e responda para a 

esposa/companheira:

7.1 – Nome completo:  

7.2 – Data de nascimento:  

7.3 – Local de nascimento:  
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7.4 – Local de casamento:  

7.5 – Ano do casamento:  

7.6 – Indique o curso de nível mais elevado que ela realizou:  

7.7 – Profissão principal:  

7.8 – Se tem aposentadoria: Sim ( ) Não ( )

7.9 – Outras atividades:  

Se houver mais de um casamento, repita para os casos pertinentes, 

para situar os filhos.

8 – Relacionar o número de filhos que tiveram, por nome, data de 

nascimento e outras informações. (Repetir para cada filho(a))

8.1 – Nome do filho (a) (1º):  

8.1.1- Local de nascimento:  

8.1.2 - O curso de nível mais elevado que realizou:  

8.1.3 – Local de residência atual:  

8.1.4 - Profissão principal:  

8.1.5 – Estado civil:  

Se for casado, responder:

8.2.1 – Nome da companheira:  

8.2.2 – Data de nascimento:  

8.2.3 – Local de nascimento:  

8.2.4 – Estado civil:  

8.2.5 – Local de casamento:  

8.2.6 - O curso de nível mais elevado que ela realizou:  

8.2.7 – Profissão principal da esposa:  

 9 – Identificação dos netos por casal (repita para cada neto(a))

9.1 – Nome do neto (a) (1º neto):  

9.1.1 – Data de nascimento:  

9.1.2 – Local de nascimento:  

9.1.3 – Grau de escolarização:  
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9.1.4 – Se trabalha, a profissão principal? 

9.1.5 – Estado civil?  

Exemplo:

9.2 – Nome do neto(a) (2º neto):  

Ijuí (RS), 06 de fevereiro de 2013.
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ANEXO 2

SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
COLETADAS NO QUESTIONÁRIO (ANEXO 1) 



Anexo 2 - Sistematização das informações coletadas no questionário (Anexo 1)
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TABELA 1 – IDENTIFICAÇÃO DO EX-SEMINARISTA

Nº Nome completo Data de 
nascimento

Município onde nasceu Comunidade Idade de 
ingresso no 
seminário

1-Ade Adelmo Pasquali 17/09/1941 Gaurama/RS Vila Jardim 11 anos

2-Ant Antoninho Pasqualon 
(Frei) 

06/01/1942 Veranópolis/RS Nossa Senhora de Caravaggio 11 anos

3-Ant Antônio Laurindo Viel 15/07/1942 Monte Belo do Sul/RS Linha Fernandes Lima 11 anos

4-Dar Darcy Spadini 16/04/1941 Garibaldi/RS Costa Real 10 anos

5-Din Dinarte Belato 14/01/1943 Maximiliano de Almeida/
RS

Comunidade Rural Linha Caçador 10 anos

6-Dom Domingos Caovilla 08/11/1940 Casca/RS Linha Caovilla 12 anos

7-Fau Faustino Bordignon 12/02/1939 Nova Prata/RS Capoeirinha 08 anos

8-Fio Fiorindo Piccoli 18/07/1942 Flores da Cunha/RS São Roque 11 anos

9-Fra Francisco Sérgio Turra 16/09/1942 Marau/RS Sede Independência 10 anos

10-Ger Geraldo Albino Moreto 03/10/1940 Nova Prata Capela Monte Bérico e Nova Bassano 13 anos

11-Old Older Olivio Parisoto 29/03/1942 Antônio Prado/RS Capela S. Antônio Vendinha do Mel 
(Vila Ipê/RS)

09 anos

12-Ros Rosalino Polita 05/09/1942 Garibaldi/RS Linha Alencar Araripe
Capela Santo Antônio

09 anos

13-Sér Sérgio Benedito Croccoli 07/05/1944 Caxias do Sul/RS Caxias do Sul 08 anos

14-Sim Simão Pedro Pereira 
Machado

27/06/1942 Três de Maio/RS Espírito Santo 10 anos

15-Val Valdemar Sguissardi 21/09/1943 Sananduva/RS Linha Brasil
Capela São Geraldo

09 anos
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Nº Quem o levou 
para o seminário

Etapa de Formação 
ao sair do seminário

Grau mais elevado de 
formação escolar

Profissão principal Aposentado 
Sim/não

1-Ade Frei Efrém 
Sperandio 
(Capuchinho)

2º Colegial Pós-Graduação Lato Sensu em 
Supervisão Escolar

Professor do Ensino Básico Sim

2-Ant O pai (com 
charrete - “aranha”)

- Graduação em Filosofia e 
Teologia

Religioso e Sacerdote Sim

3-Ant O pai Superior Graduação em Filosofia Comerciante e corretor de 
imóveis

Não

4-Dar O pai Noviciado Pós-Graduação Lato Sensu em 
Letras

Professor do Ensino Básico e 
Diretor de Escola Estadual

Sim

5-Din Frei Ivo Rosseti 
(Capuchinho)

Último ano do Curso 
de Filosofia (Fafi – Ijuí)

Mestrado em História Professor do Ensino Superior Sim

6-Dom O pai e o tio Curso ginasial 
completo

Superior Gerente de hotel Sim

7-Fau O pai Superior Graduação em Fiosofia Industrial Sim

8-Fio Frei Luiz Ferronato 
(Capuchinho)

Superior incompleto Graduação em Filosofia Industrial Sim

9-Fra Freis capuchinhos 
de Marau

Noviciado Graduação em Direito Advogado Sim

10-Ger O pai Último ano do Curso 
de Filosofia  
(Fafi – Ijuí)

Graduação em Matemática; 
Pós-graduação Lato Sensu em 
Sociologia 

Professor do Ensino Básico e 
Superior

Sim

11-Old O pai (a cavalo) Superior Graduação em Filosofia Coordenador e administrador da 
Caritas Brasileira/RS

Sim

12-Ros O pai (A convite do 
Frei Ivo Rosseti – 
Capuchinho)

Superior Graduação em Filosofia e 
Pós-graduação Lato Sensu em 
Supervisão Escolar

Professor do Ensino Básico e 
Diretor de Escola Estadual

Sim

TABELA 1 – CONTINUAÇÃO



Anexo 2 - Sistematização das informações coletadas no questionário (Anexo 1)

523

voltar ao sumário

Nº Quem o levou 
para o seminário

Etapa de Formação 
ao sair do seminário

Grau mais elevado de 
formação escolar

Profissão principal Aposentado 
Sim/não

13-Ser Freis capuchinhos 
de Caxias do Sul

Superior Graduação em Filosofia e 
Direito

Contador Sim

14-Sim Frei Libório 
Verenose 
(Capuchinho)

Superior Graduação em Filosofia e 
Pós-graduação Lato Sensu em 
Supervisão Escolar

Professor do Ensino Básico Sim

15-Val O pai (de caminhão 
e ônibus)

Superior Doutorado em Ciências da 
Educação 

Professor do Ensino Superior Sim

TABELA 1 – CONTINUAÇÃO
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TABELA 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS

Nº Nome do pai Data de 
nascimento

Município onde 
nasceu

Local de Moradia Alfabetizado Até que ano 
fez os estudos

1-Ade Ermínio Omobono Pasquali 11/08/1908 Alfredo Chaves 
(hoje, Veranópolis) 
/RS

Vila Azul (Alfredo 
Chaves/RS)

Sim Primário 

2-Ant Marcos Pasqualon 02/09/1911 Alfredo Chaves 
(hoje, Veranópolis) 
/RS

Nossa Senhora de 
Caravaggio (Alfredo 
Chaves/RS)

Sim Primário

3-Ant Vitório Viel 27/03/1920 Monte Belo do 
Sul/RS

Linha Fernandes Lima Sim Primário 
incompleto

4-Dar Viscente Spadini 06/03/1921 Garibaldi/RS Costa Real (Garibaldi/
RS)

Sim Primário 
incompleto

5-Din Fortunato José Belato 31/08/1911 Antônio Prado/RS Comunidade Rural 
Linha Silva Tavares 
(Antônio Prado/RS)

Sim Primário 
incompleto

6-Dom Zeferino Caovilla 02/09/1902 Casca/RS Linha Caovilla Sim Primário 
incompleto

7-Fau Agostinho Bordignon 20/11/... Alfredo Chaves 
(hoje, Veranópolis) 
/RS

São Valentin (Alfredo 
Chaves/RS)

Sim -

8-Fio Engelo Piccoli 13/08/1907 Nova Tento (hoje, 
Flores da Cunha) 
/RS

São Roque (Nova 
Trento/ (Nova Trento/)

Sim Primário

9-Fra Abel Turra 28/12/1909 Guaporé/RS Linha Emília (Guaporé/
RS)

Não -

10-Ger Angelo Moretto 21/12/1917 Nova Prata/RS Capela de Monte 
Bérico (Nova Prata/RS)

Sim Primário 
incompleto
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Nº Nome do pai Data de 
nascimento

Município onde 
nasceu

Local de Moradia Alfabetizado Até que ano 
fez os estudos

11-Old Dionísio Parizotto 17/10/1918 Antônio Prado/RS Vila Ipê Capela, São 
Marcos (Antônio Prado/
RS)

Sim Primário

12-Ros Elio Antônio Polita 12/06/1917 Garibaldi/RS Garibaldina (Garibaldi/
RS)

Sim Primário 

13-Ser Deverino Croccoli 02/07/1914 Bento Gonçalves/RS Linha Jahnsen 
(Farroupilha/RS)

Sim Primário 
incompleto

14-Sim Juvenal Teixeira Machado - Santo Ângelo/RS São João Velho (Santo 
Ângelo/RS)

Sim -

15-Val Pedro Sguissardi 05/11/1908 Sananduva (então, 
Distrito de Lagoa 
Vermelha) /RS

Linha Forquilha Capela 
São João (Sananduva/
RS)

Sim -

TABELA 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS (CONTINUAÇÃO)

Nº Fala outra 
língua ou 

dialeto

Qual Profissão principal do pai Principais culturas

1-Ade Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor Milho, uva, soja, erva-mate

2-Ant Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor Milho, trigo, arroz, feijão, vacas de leite 
para fabricar queijos. Comprador de 
porcos.

3-Ant Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor; dono de restaurante; comerciante; 
caminhoneiro; padeiro; industrial

Viticultura

4-Dar Sim Italiano 
(Dialeto vêneto)

Agricultor Viticultura.

TABELA 2 – CONTINUAÇÃO
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Nº Fala outra 
língua ou 

dialeto

Qual Profissão principal do pai Principais culturas

5-Din Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor Suínos, milho, trigo.

6-Dom Sim Italiano ( 
Dialeto vêneto)

Agricultor Trigo, milho, suínos.

7-Fau Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor Soja, milho, trigo, uva e vinho; vacas de 
leite, gado de corte, suínos.

8-Fio Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor Viticultura.

9-Fra Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Açougueiro Suínos e bovinos.

10-Ger Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor, minerador de basalto Uva, lajes de basalto, suínos.

11-Old Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor Trigo, milho, feijão, batata, soja, uva, 
gado, galinha, suínos.

12-Ros Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Motorista No lote rural: verduras, frutas, pequeno 
parreiral, cabras, galinhas.

13-Ser Sim Italiano (Dialeto 
vêneto)

Motorista -

14-Sim Não - Agricultor Soja, trigo, feijão.

15-Val Sim Italiano (Dialeto 
vêneto)

Agricultor Trigo, milho, uva, vinho, suíno.

TABELA 2 – CONTINUAÇÃO
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TABELA 3 – IDENTIFICAÇÃO DAS MÃES

Nº Nome da mãe Data de 
nascimento

Município onde 
nasceu

Local de 
moradia

Alfabetizada Até que ano fez 
os estudos

1-Ade Maria Caldato Pasquali 28/04/1910 Alfredo Chaves (hoje, 
Veranópolis) /RS

Engenho Velho, 
Rio das Antas

Sim Primário

2-Ant Ermelinda Néspelo Pasqualon 03/03/1913 Alfredo Chaves (hoje, 
Veranópolis) /RS

Perto da cidade Sim Primário

3-Ant Albina Casagrande Viel 21/07/1919 Monte Belo do Sul/RS Linha Alcântara Sim Primário 
incompleto

4-Dar Josefina Nosini Spadini 11/01/1922 Garibaldi/RS Costa Real Sim Primário

5-Din Aurélia Fachin 25/07/1916 Nova Trento (hoje, 
Flores da Cunha) /RS

- Sim Primário 
incompleto

6-Dom Rosa Deon - Casca/RS Linha Caovilla Sim Primário

7-Fau Maria Mattiello 10/03/... Alfredo Chaves (hoje, 
Veranópolis) /RS

São Valentim Não -

8-Fio Aurélia Mascarello Piccoli 13/09/1910 Nova Trento (hoje, 
Flores da Cunha) /RS

Sete de 
Setembro

Sim Primário 
incompleto

9-Fra Maria Valiatti Turra 1º/10/1909 Monte Belo/RS Monte Belo Não -

10-Ger Magdalena Zandoná 23/12/1917 Nova Prata/RS Bassanense, Vila 
Nova Bassano

Sim Primário 
incompleto

11-Old Dosolina Sabedot Parisotto 07/03/1921 Antônio Prado/RS Vila Ipê (Antônio 
Prado) /RS

Sim Primário

12-Ros Alice Dorothéa Costi Polita 22/06/1917 Garibaldi/RS São Marcos, hoje 
Marcorama

Sim Primário

13-Ser Realda Vicenta Venzon 
Croccoli

22/01/1923 Caxias do Sul/RS Forqueta Sim Primário 
incompleto

14-Sim Maria Candida Pereira 
Machado

- Ijuí/RS Ijuí/RS Sim -
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Nº Nome da mãe Data de 
nascimento

Município onde 
nasceu

Local de 
moradia

Alfabetizada Até que ano fez 
os estudos

15-Val Madalena do Carmo 
Sguissardi

10/08/1912 Sananduva (então, 
distrito de Lagoa 
Vermelha) /RS 

Linha Brasil, 
Capela São 
Geraldo

Sim -

TABELA 3 – IDENTIFICAÇÃO DAS MÃES (CONTINUAÇÃO)

Nº Fala outra 
língua ou 

dialeto

Qual Profissão principal 
da mãe

Trabalha 
na roça

Trabalhos para a manutenção da família

1-Ade Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Sim Todas as tarefas da casa, ajuda na lavoura e na 
criação de animais domésticos (vacas leiteiras e 
aves)

2-Ant Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Sim Todas as tarefas da casa, ajuda na lavoura e na 
criação de animais domésticos (vacas leiteiras e 
aves).

3-Ant Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa e 
cozinheira do 
restaurante da família

Sim Todas os afazeres domésticos 

4-Dar Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Sim Todas as tarefas da casa, ajuda na lavoura e na 
criação de animais domésticos (vacas leiteiras e 
aves)

5-Din Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Sim Todas as tarefas da casa, ajuda na lavoura e na 
criação de animais domésticos (vacas leiteiras e 
aves)

6-Dom Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Sim Todos os afazeres domésticos

7-Fau Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Sim Todas as tarefas da casa, ajuda na lavoura e na 
criação de animais domésticos (vacas leiteiras e 
aves)

TABELA 3 – CONTINUAÇÃO
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Nº Fala outra 
língua ou 

dialeto

Qual Profissão principal 
da mãe

Trabalha 
na roça

Trabalhos para a manutenção da família

8-Fio Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Sim -

9-Fra Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa e 
costureira

Sim Todas as tarefas da casa, ajuda na lavoura, na 
criação de animais domésticos (vacas leiteiras e 
aves) e no açougue

10-Ger Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Sim Todas as tarefas da casa, ajuda na lavoura e na 
criação de animais domésticos (vacas leiteiras e 
aves)

11-Old Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Sim Todas as tarefas da casa, ajuda na lavoura e na 
criação de animais domésticos (vacas leiteiras e 
aves)

12-Ros Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Não Todas as tarefas da casa.

13-Ser Sim Italiano (Dialeto vêneto) Dona de casa Não Todas as tarefas da casa.

14-Sim Não - Dona de casa Sim Todas as tarefas da casa e ajuda na produção de 
rapadura, açúcar mascavo e na tecelagem com 
lã de ovelha.

15-Val Não - Dona de casa Sim Todas as tarefas da casa, ajuda na lavoura e na 
criação de animais domésticos (vacas leiteiras e 
aves)

TABELA 3 – CONTINUAÇÃO
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TABELA 4 – ATIVIDADES RELIGIOSAS DAS FAMÍLIAS (MARCAR COM X)

Nº Batismo Crisma Primeira 
Comunhão

Missa aos 
domingos

Hábitos 
religiosos

Outras 
práticas

1-Ade X X X X X - -

2-Ant X X X X X X Contavam: “Si queris miracula”; “De profundis 
clamo a te, domine”...etc... Ladainhas

3-Ant X X X X - -

4-Dar X X X X X - -

5-Din X X X X X X Acender velas bentas e/ou queimar ramos de 
oliveira ou de palmeira durante as tempestades 
(bentos no Domingo de Ramos); rezar a Santo 
Antônio para achar objetos perdidos; rezar por 
parentes, amigos e membros da comunidade 
defuntos; rezar pelo “descanso eterno” das almas 
do purgatório; rezar o terço, antes de dormir uma 
vez por semana.

6-Dom X X X X X X Participação em festas da comunidade e de seu 
santo padroeiro, como festeiros e colaboradores

7-Fau X X X X X - Reza do terço em família todas as noites

8-Fio X X X X X - -

9-Fra X X X X X - Catecismo na escola todos os dias e todos os 
domingos na Igreja

10-Ger X X X X X X -

11-Old X X X X X X Fazia parte da diretoria da capela; cuidador da 
limpeza da Igreja

12-Ros X X X X X - -

13-Ser X X X X X X Participava de festas da igreja (sacra), nas 
paróquias vizinhas e na colônia
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Nº Batismo Crisma Primeira 
Comunhão

Missa aos 
domingos

Hábitos 
religiosos

Outras 
práticas

14-Sim X X X X X - -

15-Val X X X X - - -

TABELA 4 – CONTINUAÇÃO
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TABELA 5.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS AVÓS PATERNOS

Nº
Avô paterno Ano 

em que 
nasceu

País de 
nascimento

Município ou 
província de 
nascimento

Município em que 
faleceu

Alfabetizado Até que ano 
estudou

Sim Não

1-Ade José Pasquali 1886 Itália Mantova Gaurama/RS - X -

2-Ant Paulo Pasqualon - Itália Ênego Alfredo Chaves 
(Veranópolis) /RS

X Primário 

3-Ant Luiz Viel - Brasil - Monte Belo do Sul X -

4-Dar João Spadini Brasil Garibaldi - X - Primário 
incompleto

5-Din Antônio Belato 1860 Itália Pádua Antônio Prado/
RS 1921

X - -

6-Dom Ferdinando Caovilla 1867 Itália Treviso Casca/RS X - -

7.Fau Andrea Bordignon - Itália Rossano Veranópolis/RS X - -

8-Fio Cirilo Felice Piccoli 1865 Itália Verona Nova Trento (Flores 
da Cunha) /RS

X - Primário

9-Fra Sebastião Turra 1881 Itália Rocca Beluno d’Arsie Santa Rosa/RS X - -

10-Ger - - - - - - - -

11-Old Angelo Parisotto 1888 Brasil Antônio Prado Vacaria/RS X - Primário

12-Ros Giovanni Polita 
(João Polita)

1856 Itália Valorana de Maróstica Garibaldi/RS X - Ensino Médio 
(não sei se 
completou)

13-Ser Benedito Croccoli 1884 Brasil Bento Gonçalves Farroupilha/RS X - Primário 
incompleto

14-Sim Julio TeXeira - Brasil Santo Ângelo Santo Ângelo/RS x - -

15-Val Ricardo Giuseppe 
Sguizzardi

1868 Itália Sustinente/Mantova Porto Alegre/RS ou 
Nova Trento/RS

- - -
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TABELA 5.1 - CONTINUAÇÃO

Nº Fala 
outra 

língua ou 
dialeto

Qual Profissão principal Ano em 
que casou

Local de 
casamento

Nº de filhos

1º casamento 2º casamento

Mulheres Homens Mulheres Homens 

1-Ade Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor 1905 Alfredo 
Chaves/RS

4 2 - -

2-Ant Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor Veio casado 
da Itália

Enego 4 2 - -

3-Ant Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - - 5 5

4-Dar Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor 1º - Não 
sabe
2º - Religioso 
1899, civil 
1906

- 6 5 - -

5-Din Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor 1874 Itália e
Antônio 
Prado/RS

1 2 5 5

6-Dom Sim Italiano 
(Dialeto vêneto)

Agricultor 02/01/1899 Antônio 
Prado/RS

6 5 2 1

7-Fau Sim Italiano 
(Dialeto vêneto)

Agricultor - - Muitos - -

8-Fio Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - Nova Trento 
(Flores da 
Cunha) /RS

3 5 - -

9-Fra Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - - 5 8 - -

10-Ger Italiano (Dialeto 
vêneto)

- - ? ? - -
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Nº Fala 
outra 

língua ou 
dialeto

Qual Profissão principal Ano em 
que casou

Local de 
casamento

Nº de filhos

1º casamento 2º casamento

Mulheres Homens Mulheres Homens 

11-Old Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - Antônio 
Prado

5 6 - -

12-Ros Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor, sócio 
fundador da Vinícola 
Garibaldi (Gerente)

- Garibaldi/
RS

6 2 4 6

13-Ser Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor 1911 Bento 
Gonçalves/
RS

2 7 - -

14-Sim Não - Lida do campo, 
criação de gado, 

Atafona

- - 6 - -

15-Val Sim Italiano 
(Dialeto vêneto)

Agricultor 1902 Nova Trento 
(Flores da 
Cunha) /RS 

5 4 - -

TABELA 5.1 – CONTINUAÇÃO
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TABELA 5.2 – IDENTIFICAÇÃO DAS AVÓS PATERNAS

Nº Avó paterna Ano 
em que 
nasceu

País de 
nascimento

Município ou 
província de 
nascimento

Município em que faleceu Alfabetizado Até que 
ano 

estudouSim Não

1-Ade Albina Barbieri 
Pasquali

1887 Brasil Alfredo Chaves/RS Gaurama/RS - X -

2-Ant Maria Selvestrin 
Pasqualon

- Itália Ênego Alfredo Chaves (Veranópolis) /RS X - Primário

3-Ant Pierina Flamia - - - - - - -

4-Dar Felicita Locatelli 
Spadini

- Brasil Garibaldi/RS Garibaldi/RS X - Primário 
incompleto

5-Din Gracia Boldrini 1880 Itália Pádua Antônio Prado/RS - X -

6-Dom Giudita Trentin 1875 Itália Treviso Casca/RS - - -

7-Fau Rosa Pierin - Itália - Capoeirinha/Paraí/RS - - -

8-Fio Albina 
Armigliano 
Piccoli

1872 Itália Verona Nova Trento (Flores da Cunha) 
/RS

X - -

9-Fra Rosa Ferrari - Itália - Linha 20 (Casca/RS) - - -

10-Ger - - - - - - - -

11-Old Maria Roncem 
Parisotto

1891 Brasil Antônio Prado/RS Vacaria/RS X - Primário

12-Ros Maria Gelain 
Polita

- Itália Pádua Garibaldi/RS X - Primário

13-Ser Antônia 
Dall’Agnol

1890 Brasil Bento Gonçalves/
RS

Caxias do Sul/RS X - Primário 
incompleto

14-Sim Maria - Brasil - Três de Maio/RS X - -

15-Val Maria Luiggia 
Sguarezi

1877 Itália Pádua Sananduva/RS - - -
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TABELA 5.2 – CONTINUAÇÃO

Nº Fala 
outra 

língua ou 
dialeto

Qual Profissão 
principal

Ano em 
que casou

Local de 
casamento

Nº de filhos

1º casamento 2º casamento

Mulheres Homens Mulheres Homens 

1-Ade Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa 1905 Alfredo Chaves/RS 2 4 - -

2-Ant Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - Enego/It 4 2 - -

3-Ant Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - - 2 1 - -

4-Dar Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - - 6 5 - -

5-Din Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa Relig.: 1899
Civil: 1906

Antônio Prado/RS - - 5 5

6-Dom Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa 1899 Antônio Prado/RS 6 5 - -

7-Fau Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - - Muitos filhos - -

8-Fio Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - - 3 5 - -

9-Fra Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - - - - -

10-Ger - Italiano  
(Dialeto vêneto)

- - - - - - -

11-Old Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - Antônio Prado/RS 5 6 - -

12-Ros Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - Garibaldi/RS 2 6 - -



Anexo 2 - Sistematização das informações coletadas no questionário (Anexo 1)

537

voltar ao sumário

Nº Fala 
outra 

língua ou 
dialeto

Qual Profissão 
principal

Ano em 
que casou

Local de 
casamento

Nº de filhos

1º casamento 2º casamento

Mulheres Homens Mulheres Homens 

13-Ser Sim Italiano 
(Dialeto vêneto)

Dona de casa 1911 Bento Gonçalves/
RS

- - - -

14-Sim Não - Dona de casa 
e tecelã

- - 4 2 - -

15-Val Sim Italiano 
(Dialeto vêneto)

Dona de casa, 1902 Nova Trento (Flores 
da Cunha) /RS

5 4 - -

TABELA 5.2 – CONTINUAÇÃO
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TABELA 6.1 – IDENTIFICAÇÃO DOS AVÓS MATERNOS

Nº Avô materno Ano 
em que 
nasceu

País de 
nascimento

Município ou 
província de 
nascimento

Município em 
que faleceu

Alfabetizado Até que ano estudou

Sim Não

1-Ade Guilherme Caldato 1886 Itália Treviso Gaurama/RS X -

2-Ant Antônio Néspolo - Itália Ênego Alfredo Chaves, 
Veranópolis/RS

X - Primário

3-Ant João Batista (Lembi) 
Casagrande

- Brasil Gramado/RS Monte Belo do 
Sul/RS

- - -

4-Dar Francisco Nosini - Itália Cremona Garibaldi/RS X - Primário incompleto

5-Din Pedro Fachin - Brasil Nova Trento (Flores 
da Cunha) /RS

Maximiliano de 
Almeida/RS

X - -

6-Dom João Deon - Itália Belluno Casca/RS X - -

7-Fau Cirillo Mattiello - - - - - - -

8-Fio Bortolo Mascarelo - Brasil Nova Trento (Flores 
da Cunha) /RS

Flores da 
Cunha/RS

X - -

9-Fra Francisco Valiatti - - - - - - -

10-Ger - - - - - - - -

11-Old Mansuetto Sabedot - Brasil Antônio Prado/RS Vacaria/RS X - Primário

12-Ros Giacomo Costi - Itália - Garibaldi/RS X - Primário

13-Ser João Prezzi 1898 Brasil Caxias do Sul/RS Caxias do Sul/
RS

X - Primário

14-Sim - - - - - - - -

15-Val Claro Manuel do 
Carmo

1878 Brasil Lagoa Vermelha/RS Lagoa 
Vermelha/RS

X - -
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TABELA 6.1 - CONTINUAÇÃO

Nº Fala 
outra 

língua ou 
dialeto

Qual Profissão 
principal

Ano em 
que casou

Local de 
casamento

Nº de filhos

1º casamento 2º casamento

Mulheres Homens Mulheres Homens 

1-Ade Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor 1906 Alfredo Chaves/RS 6 3

2-Ant - Italiano  
(Dialeto vêneto)

- - - - - - -

3-Ant Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - - - - - -

4-Dar Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - - 7 3 - -

5-Din Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - Nova Trento (Flores 
da Cunha) /RS

7 4 - -

6-Dom Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - - 3 4 - -

7-Fau - Italiano  
(Dialeto vêneto)

Criador/
Agricultor

-

8-Fio Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - Nova Trento (Flores 
da Cunha) /RS

4 3 - -

9-Fra Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

- - - -

10-Ger Italiano  
(Dialeto vêneto)

- - - 10 ou 12 filhos - -

11-Old Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - Antônio Prado/RS 4 9 - -

12-Ros Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Agricultor - 8 2 - -
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Nº Fala 
outra 

língua ou 
dialeto

Qual Profissão 
principal

Ano em 
que casou

Local de 
casamento

Nº de filhos

1º casamento 2º casamento

Mulheres Homens Mulheres Homens 

13-Ser Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Comerciante 1920 Forqueta (Caxias do 
Sul) /RS

3 3 - -

14-Sim Não - - - - - - - -

15-Val Não - Criador/
Agricultor

-  Lagoa Vermelha/RS 6 6 -- -

TABELA 6.1 – CONTINUAÇÃO
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voltar ao sumário

TABELA 6.2 – IDENTIFICAÇÃO DAS AVÓS MATERNAS

Nº Avó materna Ano de 
nascimento

País de 
nascimento

Município ou 
província de 
nascimento

Município em que 
faleceu

Alfabetizada Até que ano 
estudou

Sim Não

1-Ade Francisca Mosconi 
Caldato

1887 Brasil Bento Gonçalves/RS Gaurama/RS X - -

2-Ant Maria Brunetto 
Néspolo

- Itália Ênego Alfredo Chaves 
(Veranópolis) /RS

X - Primário

3-Ant Emília Faé - Brasil - - - - -

4-Dar Augusta Dale 
Nosini

- Brasil Garibaldi/RS Garibaldi/RS X - Primário 
incompleto

5-Din Angela Mattana - Brasil Nova Trento (Flores 
da Cunha) /RS

Maximiliano de 
Almeida/RS

- X -

6-Dom Luíza Vanz - Itália Belluno Casca/RS 1 1 -

7-Fau Rosa Costela - - - - - - -

8-Fio Maria Mascarello - Brasil Nova Trento (Flores 
da Cunha) /RS

Flores da Cunha/RS X - -

9-Fra Tereza Guindani - - - - X - -

10-Ger - - - - - - - -

11-Old Genebra Chiarello 
Sabedot

- Brasil Antônio Prado/RS Vacaria/RS X - Primário

12-Ros Cecília Fanti Costi - Itália - Garibaldi/RS X - Primário

13-Ser Joana Venzon 1900 Brasil Caxias do Sul/RS Caxias do Sul/RS X - Primário 
incompleto

14-Sim Amélia Almeida - Brasil Ijuí/RS Três de Maio/RS X - -

15-Val Maria Trindade 
Bueno Ribeiro

- Brasil Lagoa Vermelha/RS Sananduva/RS X - -
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voltar ao sumário

TABELA 6.2 – CONTINUAÇÃO

Nº Fala 
outra 

língua ou 
dialeto

Qual Profissão 
principal

Ano 
em que 
casou

Local de 
casamento

Nº de filhos

1º casamento 2º casamento

Mulheres Homens Mulheres Homens 

1-Ade Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa 1906 Alfredo Chaves/
RS

6 3

2-Ant Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - Ênego 8 2

3-Ant Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - - - -

4-Dar Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - - 7 3

5-Din Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - Nova Trento 
(Flores da Cunha) 

/RS

7 4

6-Dom Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - - 3 4

7-Fau - Italiano  
(Dialeto vêneto)

- - - - -

8-Fio Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - Nova Trento 
(Flores da Cunha) 

/RS 

4 3

9-Fra Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

- - - - -

10-Ger - Italiano  
(Dialeto vêneto)

- - - - -

11-Old Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - Antônio Prado/
RS

4 9
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voltar ao sumário

Nº Fala 
outra 

língua ou 
dialeto

Qual Profissão 
principal

Ano 
em que 
casou

Local de 
casamento

Nº de filhos

1º casamento 2º casamento

Mulheres Homens Mulheres Homens 

12-Ros Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa - Garibaldi/RS 8 2

13-Ser Sim Italiano  
(Dialeto vêneto)

Dona de casa 1920 Forqueta (Caxias 
do Sul) /RS

? ?

14-Sim Não - Dona de casa - 4 5

15-Val Não - Dona de casa - - 6 6

TABELA 6.2 – CONTINUAÇÃO
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voltar ao sumário

TABELA 7 - ESPOSAS/COMPANHEIRAS DOS SUJEITOS EM ESTUDO

Nº Nome 
completo

Data de 
nascimento

Local de 
nascimento

Local de 
casamento

Ano do 
casamento

Curso mais 
elevado

Profissão 
principal

Aposentada Outras 
atividades

Sim Não

1-Ade Ilidi Valduga 
Pasquali

13/03/1946 Gaurama/RS Gaurama/RS 1966 Técnico de 
Enfermagem

Enfermeira X - -

2-Ant Não se aplica

3-Ant Clélia Maria 
Corrêa Viel

17/11/1944 Tubarão/SC Tubarão/SC 1973 Graduação em 
Serviço Social

Assistente Social X - Pilates

4-Dar Julieta 
Josephina Tosin 
Spadini

10/04/1937 Garibaldi/RS Garibaldi/RS 1966 Graduação em 
Filosofia

Professora do 
Ensino Básico

X - Construtora, 
doceira e 
costureira

5-Din Neyta Oliveira 
Belato

25/04/1940 São 
Lourenço do 
Sul/RS

Rio de 
Janeiro/RJ

1971 Mestre em 
Administração 
Pública

Professora do 
Ensino Superior

X - Educadora 
popular, 
assessora de 
movimentos 
sociais e pintura 
em batick

6-Dom Elezi Rodrigues 
da Silva

11/01/1952 Pinheiro 
Machado/
RS

Pelotas 1985 Graduada em 
Serviço Social

Assistente Social X - Trabalhos 
comunitários

7-Fau Dolores Maria 
Bringhenti 
Bordignon

11/11/1955 São 
Francisco de 
Paulo/RS

Viamão/RS 1973 Graduação em 
Psicologia e 
Psicopedagogia

Psicopedagoga - Não Terapeuta de 
família e casal, 
hipnoterapeuta, 
dona de casa

8-Fio Onilda A. 
Cecato Picoli

21/08/1942 Flores da 
Cunha/RS

Caxias do 
Sul/RS

1970 Médio 
incompleto

Dona de casar X - -

9-Fra Glaci Maria 
Bergonzi Turra

15/05/1945 Marau/RS Marau/RS 1965 Normal de 2º 
grau 

Professora do 
Ensino Básico

X - -

10-Ger - - - - - - - - - -
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Nº Nome 
completo

Data de 
nascimento

Local de 
nascimento

Local de 
casamento

Ano do 
casamento

Curso mais 
elevado

Profissão 
principal

Aposentada Outras 
atividades

Sim Não

11-Old Lenita Dias 
Parisoto

07/09/1943 Sobradinho/
RS

Porto 
Alegre/RS

1976 Graduação em 
História

Professora do 
Ensino Básico

X - Catequista, 
engajamento 
político em 
comunidades

12-Ros Lori Sostmeyer 01/11/1951 Ijuí/RS Matriz São 
Geraldo, Ijuí/
RS

1975 Pós-graduação 
lato sensu em 
Supervisão 
Escolar

Professora do 
Ensino Básico

X - -

13-Ser Solani Lúcia 
Bouvie Croccoli

21/03/1946 Putinga/RS Porto 
Alegre/RS

1972 Secundário 
técnico

Dona de casa X - Artesanato

14-Sim Vera Terezinha 
Pereira de 
Araújo

21/11/1938 Santa Maria/
RS

Porto 
Alegre/RS

1973 Graduação em 
Pedagogia

Professora do 
Ensino Básico

X - -

15-Val Maria de Fátima 
Martins e Sousa

27/07/1944 Aveiro, PT Salvador, BA 1972 Graduação em 
Direito 

Dona de casa - X Advocacia 
esporádica, 
publicitária

Sanete Irani de 
Andrade

18/04/1966 Piracicaba, 
SP

Piracicaba, 
união estável

2013 Mestrado em 
Administração 

Professora do 
Ensino Superior

X - -

TABELA 7 – CONTINUAÇÃO
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voltar ao sumário

TABELA 8.1 – FILHOS POR FAMÍLIA

Nº Família e nº 
de filhos (as)

Nome do filho, ou filha Local de 
nascimento

Local de 
residência

Curso nível mais 
elevado

Profissão 
principal

Estado 
civil

1-Ade Pasquali (1º) Elizeth Pasquali Rosset Gaurama/RS Gaurama/RS Graduação em 
Pedagogia

Professora de 
Ensino Basico

Casada

1-Ade Pasquali (2º) Everson Adelmo 
Pasquali

Gaurama/RS Curitiba/PR Mestrado em 
Biologia

Professor do 
Ensino Básico

Separado

1-Ade Pasquali (3º) Cristiane Regina 
Pasquali da Conceição

Gaurama/RS Porto Alegre/
RS

Graduação em 
Comunicação 
Social/ Jornalismo

Jornalista Casada

1-Ade Pasquali (4º) Tiago Roberto Pasquali Gaurama/RS Viamão/RS Graduação 
em Farmácia/
Bioquímica

Farmacêutico Solteiro

2-Ant Não se aplica - - - - - -

3-Ant Viel (1º) Marcus Vinicius Correa 
Viel

Dourado/MS 
13/08/1974

Chapecó/SC Ensino Médio Comerciante Casado

3-Ant Viel (2ª) Fabíola Correa Viel Dourados/MS 
20/12/1976

Joinville/SC Doutorado em 
Educação

Professora 
universitária

Casada

3-Ant Viel (3ª) Vitória Regina 
Casagrande Viel

Dourados/MS 
05/04/1978

São 
Leopoldo/RS

Mestrado em 
Educação

Professora do 
Ensino Básico

Casada

4-Dar Spadini (1º) Lidney Spadini Garibaldi/RS 
09/11/1966

Garibaldi/RS Graduação em 
Medicina

Médico - Clínico 
geral

Solteiro

4-Dar Spadini (2º) Silvio Vicente Spadini Garibaldi/RS 
27/08/1972

- Gradaução 
em Medicina 
oftalmológica 

Analista da 
Receita Federal

Solteiro 

5-Din Belato (1º) Juliano Oliveira Belato Ijuí/RS 
17/07/1975

Criciúma/SC Mestrado em 
Ciências da Saúde

Fisioterapeuta Casado

5-Din Belato (2º) Luisa Belato Teixeira Ijuí/RS 
16/01/1980

Passo 
Fundo/RS

Graduação em 
Direito 

Advogada Casada
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voltar ao sumário

Nº Família e nº 
de filhos (as)

Nome do filho, ou filha Local de 
nascimento

Local de 
residência

Curso nível mais 
elevado

Profissão 
principal

Estado 
civil

6-Dom Caovilla (1º) Carlos Eugênio Caovilla Porto Alegre (Falecido) Direito Funcionário 
Público

Casado

6-Dom Caovilla (2º) Eduardo Rodrigues 
Caovilla

Pelotas/RS 
31/07/1986

Pelotas/RS Ensino 
Fundamental

Portador de 
deficiência

Solteiro

6-Dom Caovilla (3º) Daniel Rodrigues 
Caovilla

Maceió/Al Pelotas/RS Graduação em 
Fisioterapia

Fisioterapeuta Solteiro

7-Fau Bordignon (1º) Patrícia Bordignon 
Rodrigues

Porto Alegre/
RS 

Porto Alegre/
RS

Pós-Graduação 
Lato Sensu em 
Gestão e Finanças

Empresária Casada

7-Fau Bordignon (2º) André Luis Bringhenti 
Bordignon

Porto Alegre/
RS

Porto Alegre/
RS

Superior 
incompleto em 
Eng. Agronômica

Estudante Casado

8-Fio Piccoli (1º) Alex Reinaldo Cecato 
Piccoli

Caxias do Sul/
RS 

Flores da 
Cunha

Superior de 
Tecnologia em 
Enologia e Adm. 
de Empresas

Industrial Casado

8-Fio Piccoli (2º) Cristian Márcio Cecato 
Piccoli

Caxias do Sul/
RS 

Caxias do 
Sul

Superior de 
Tecnologia em 
Polímeros

Técnico em 
Polímeros

Casado

8-Fio Piccoli (3º) Cintia Cecato Piccoli Caxias do Sul/
RS 

Vacaria/RS Mestrado em 
Psicologia

Psicóloga Solteira

9-Fra Turra (1º) Márcio Bergonsi Turra Marau/RS 
27/02/1968

Marau/RS Graduação em 
Medicina: Urologia

Médico 
urologista

Casado

9-Fra Turra (2º) Sérgio Bergonsi Turra Marau/RS 
25/11/1971

- Graduação em 
Direito

Advogado Casado

9-Fra Turra (3º) Tiago Bergonsi Turra Marau/RS 
07/10/1975

- Graduação em 
Direito

Advogado Casado

TABELA 8.1 – CONTINUAÇÃO
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Nº Família e nº 
de filhos (as)

Nome do filho, ou filha Local de 
nascimento

Local de 
residência

Curso nível mais 
elevado

Profissão 
principal

Estado 
civil

9-Fra Turra (4º) Luciana Maria Turra Marau/RS 
21/12/1981

- Superior em 
Comunicação

Publicitária, 
promotora de 

eventos

Casada

10-Ger Moreto (1º) Eduardo Moretto 19/12/1978 -

11-Old Parizotto (1º) Graziela Dias Parizotto Porto Alegre/
RS

Casa dos 
pais

Graduação em 
Nutrição

Nutricionista Solteiro

11-Old Parizotto (2º) Carolina Dias Parizotto Porto Alegre/
RS 09/09/1974

Porto Alegre/
RS

Graduação em 
Educação Física

Professora de 
Educação Física

Casada

11-Old Parizotto (3º) Vinícius Dias Parizotto Porto Alegre/
RS ?

Porto Alegre/
RS

Estudante de 
Administração

Analista 
administrativo 

da Unimed

Solteiro

12-Ros Polita (1º) Fabíola Sostemeyer 
Polita

Ijuí/RS 
15/10/1976

Guaporé/RS Mestrado 
em Gestão, 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
Regional

Gestora e 
professora 
de escola 

profissionalizante

Solteira

12-Ros Polita (2º) Fabiane Sostmeyer Polita 
da Silva

Ijuí/RS 
29/10/1978

Garibaldi/RS Pós-graduação 
lato sensu em 
Motricidade 
infantil. 
Fisioterapia: 
dermato-
funcional

Fisioterapeuta Casada

13-Ser Croccoli (1º) Verônica Bouviè Croccoli Porto Alegre/
RS

Porto Alegre/
RS

Ensino Médio Comerciante Separada

13-Ser Croccoli (2º) Francisco Bouviè Porto Alegre/
RS

Porto Alegre/
RS

Ensino Médio Estudante Solteiro

TABELA 8.1 – CONTINUAÇÃO
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Nº Família e nº 
de filhos (as)

Nome do filho, ou filha Local de 
nascimento

Local de 
residência

Curso nível mais 
elevado

Profissão 
principal

Estado 
civil

14-Sim Machado (1º) Gustavo Henrique Araújo 
Pereira Machado

Porto Alegre/
RS

Rio de 
Janeiro

Academia Militar 
de Agulhas Negras

Militar Casado

14-Sim Machado (2º) Júlio Henrique Pereira 
Machado

Porto Alegre/
RS 1974

Porto Alegre/
RS

14-Sim Machado (3º) Filha Curitiba/PR Graduação em 
Medicina

Médica Casada

15-Val Sguissardi (1º) Carlos Alberto Sousa 
Sguissardi

Salvador/BA 
24/02/1975

São Carlos 
do Pinhal/SP

Graduação em 
Comunicação 

Editor Solteiro

15-Val Sguissardi (2º) Luís Gustavo Sousa 
Sguissardi

Maringá/PR 
08/01/1977

Ubatuba/SP Graduação em 
Comunicação

Editor Divorciado

TABELA 8.1 – CONTINUAÇÃO
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TABELA 8.2 – IDENTIFICAÇÃO DOS CONJUGES POR FAMÍLIA

Nº Filho/filha Companheira 
(o)

Local de 
nascimento

Data de 
nascimento

Estado 
civil

Local do 
casamento

Curso mais 
elevado

Profissão principal

1-Ade Elizeth 
Pasquali 
Rosset

Adilson 
Ronaldo 
Rosset

Marcelino 
Ramos/RS

03/07/1961 Casado Gaurama/RS Graduação em 
Administração

Administração 
Hotelaria

1-Ade Cristiane 
Regina 
Pasquali da 
Conceição

Gladimir 
da Costa 
Conceição

Marcelino 
Ramos/RS

13/02/1962 Casada Gaurama/RS Graduação em 
Administração 

Assessor legislativo na 
Ass. Legislativa

2-Ant Não se 
aplica

- - - - - - -

3-Ant Marcus 
Vinicius 
Correa Viel

Márcia Adriana 
da Rosa

- 04/05/1972 Casada - Graduação em 
Administração

Administração de 
Recursos Humanos

3-Ant Fabíola 
Correa Viel

Luciano Luz Joinville/SC 20/12/1976 Casada Joinville/SC Graduação em 
Engenharia

Func. Público – 
Engenheiro Florestal

3-Ant Vitória 
Regina 
Casagrande 
Viel

Rafael 
Barazetti 
Machado

Porto 
Alegre/RS

03/07/1976 Casado São 
Leopoldo

Graduado em 
Direito

Funcionário Público 
Federal

4-Dar Não se 
aplica

- - - - - - -

5-Din Juliano 
Oliveira 
Belato

Maria Elise 
Colle da Luz 
Belato

Jaraguá do 
Sul/SC

21/11/1976 Casado Criciúma/SC Graduação em 
Arquitetura 

Arquiteta

5-Din Luisa Belato 
Teixeira

Rodrigo Brum 
Teixeira

Ijuí/RS 20/09/1977 Casada Porto 
Alegre/RS

Graduação em 
Direito

Advogado
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Nº Filho/filha Companheira 
(o)

Local de 
nascimento

Data de 
nascimento

Estado 
civil

Local do 
casamento

Curso mais 
elevado

Profissão principal

6-Dom Não se 
aplica

- - - - - - -

7-Fau Patrícia 
Bordignon 
Rodrigues

Estêvão José 
Rodrigues

Lageado/RS 31/12/1952 Viúvo Porto 
Alegre/RS

Graduação em 
Medicina

Médico cirurgião

7-Fau André Luis 
Bringhenti 
Bordignon

Fernanda 
Luisa Barata 
Bordignon

Porto 
Alegre/RS

10/04/1979 Casada Porto 
Alegre/RS

Graduação 
em Ciências 
Contábeis

Contador

8-Fio Alex 
Reinaldo 
Cecato Picoli

Ana Paula 
Tonet

Flores da 
Cunha/RS

04/01/... Casado Flores da 
Cunha/RS

Superior 
completo

Professora

8-Fio Cristian 
Márcio 
Cecato Picoli

Patrícia 
Menegat

Flores da 
Cunha/RS

- Casado Flores da 
Cunha/RS

Graduação em 
Enfermagem

Enfermeira

9-Fra Márcio 
Bergonsi 
Turra

Lussandra 
Faelo Turra

Marau/RS 04/08/1968 Casado Marau/RS Graduação em 
Administração

Corretora de Imóveis

9-Fra Sérgio 
Bergonsi 
Turra

Maria Manoella 
Posser Turra

Marau/RS 08/06/1976 Casado - - Farmacêutica

9-Fra Tiago 
Bergonsi 
Turra

Josiane Cunha 
da Costa

Porto 
Alegre/RS

19/03/1975 Casado - Graduação em 
Direito

Advogada da CEEE

9-Fra Luciana 
Maria Turra

Marcel Roger 
Vedana

Marau/RS 03/08/1986 Casada - Graduação em 
Administração

Comerciante

10-Ger Eduardo 
Moretto

- - - - - - -

TABELA 8.2 – CONTINUAÇÃO
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Nº Filho/filha Companheira 
(o)

Local de 
nascimento

Data de 
nascimento

Estado 
civil

Local do 
casamento

Curso mais 
elevado

Profissão principal

11-Old Carolina Dias 
Parizotto

Alexandro 
Nascimento de 
Souza

Porto 
Alegre/RS

09/09/1974 Casada Porto 
Alegre/RS

Graduação 
em Educação 
Física

Professor de 
Educação Física

12-Ros Fabiane 
Sostmeyer 
Polita da 
Silva

Agnaldo 
Ananias da 
Silva

São Paulo/ 
SP

15/04/1974 Casada Ijuí/RS Graduação em 
Engenharia 
Mecânica

Comércio de 
Máquinas

13-Sér Não se 
aplica

- - - - - - -

14-Sim Não se 
aplica

- - - - - - -

15-Val Não se 
aplica

- - - - - - -

TABELA 8.2 – CONTINUAÇÃO
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TABELA 9 – IDENTIFICAÇÃO DOS NETOS POR FAMÍLIA – POR ORDEM DE IDADE

Nº da 
família

Nome do(a) neto(a) Data de 
nascimento

Local de 
nascimento

Grau de 
escolaridade

Trabalho Estado civil Nome da 
mãe

Nome do 
pai

1.1-Ade Samile Thais Rosset (1ª) 18/09/1992 Gaurama/RS Cursando 
Graduação 
em Ed. Física

Estagiária 
do Banco do 
Brasil

Solteira Elizete Adilson

1.2-Ade Sabrina Lais Rosset (2ª) 07/02/1999 Gaurama/RS 8ª Série 
do Ensino 
Fundamental

Estudante Solteira Elizete Adilson

1.3-Ade Túlio Tibete Pasquali 
Conceição 

24/09/2001 Erechim/RS 6ª Série 
do Ensino 
Fundamental

Estudante Solteiro Cristiane 
Regina

Gladimir

2-Ant Não se aplica - - - - - - -

3.1-Ant William Viel 23/03/1998 Chapecó/SC - - Solteiro Márcia Marcus 
Vinicius

3.2-Ant Laura Viel Luz 17/09/2008 Joinville/SC Ensino 
Fundamental

- Solteira Fabíola Luciano

3.3-Ant Lídia Viel Luz 13/07/2012 Joinville/SC Escola 
infantil

- Solteira Fabíola Luciano

3.4-Ant Luíza BArzetti Viel 
Machado

08/12/2009 Porto Alegre/
RS

Ensino 
Fundamental

Estudante Solteira Vitória 
Regina

Rafael 

3.5-Ant Vitor Barazetti Viel 
Machado

19/04/2015 Porto Alegre/
RS

- - - Vitória 
Regina

Rafael

4.1-Dar Alex Vicente Spadini (1º) 20/03/1991 Bento 
Gonçalves/
RS

4º Ano do 
Curso de 
Medicina

Estudante Solteiro - Lidney 
Spadini

4.2-Dar Júlia Liz Spadini (2ª) 29/06/1992 Bento 
Gonçalves/
RS

Universitária 
do Curso de 
Psicologia

- Solteira - Lidney 
Spadini
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TABELA 9 – CONTINUAÇÃO

Nº da 
família

Nome do(a) neto(a) Data de 
nascimento

Local de 
nascimento

Grau de 
escolaridade

Trabalho Estado civil Nome da 
mãe

Nome do 
pai

4.3-Dar Henrique Luiz Spadini 
(3º)

27/04/1999 Bento 
Gonçalves/
RS

8ª Série 
do Ensino 
Fundamental

Estudante Solteiro - Lidney 
Spadini

5.1-Din Júlia Belato Teixeira (1ª) 04/08/1999 Porto Alegre/
RS

7ª Série 
do Ensino 
Fundamental

Estudante Solteira Luisa Rodrigo

5.2-Din Tiago Belato Teixeira (2ª) 12/08/2006 Passo Fundo/
RS

1º Ano do 
Ensino 
Fundamental

Estudante Solteiro Luisa Rodrigo

5.3-Din Leonardo da Luz Belato 
(3º)

26/12/2008 Criciúma, SC Escola 
Infantil

Estudante Solteiro Maria Elise Juliano

6.1-Dom Joaquim Amaral 
Caovilla

1º/06/2011 Pelotas/RS Escola 
Infantil

- - Jéssica Daniel

6.2-Dom Kássia Caovilla 07/01/1990 Porto Alegre/
RS

- - - - Carlos 
Eugênio

6.3-Dom Carolina Caovilla 14/03/1997 Porto Alegre/
RS

- - - - Carlos 
Eugênio

7.1-Fau Nícolas Bordignon 
Rodrigues

21/11/2003 Porto Alegre/
RS

4ª Série Ens. 
Fundamental

Estudante Solteiro Patrícia Estêvão

7.2-Fau Pietro Bordignon 
Rodrigues

31/07/2009 Porto Aletre/
RS

Pré-Escola Estudante Solteiro Patrícia Estêvão

7.3-Fau Lucas Barata Bordignon 1/-01/2010 Porto Alegre/
RS

Pré-Escola Estudante Solteiro Fernanda André Luís

8-Fio Não se aplica

9.1-Fra Marcelo Faedo Turra (1º) 12/11/1997 Marau/RS 2º ano do 
Ensino Médio

Estudante Solteiro Lussandra Márcio
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Nº da 
família

Nome do(a) neto(a) Data de 
nascimento

Local de 
nascimento

Grau de 
escolaridade

Trabalho Estado civil Nome da 
mãe

Nome do 
pai

9.2-Fra Gabriella Turra (2ª) 24/06/2002 Marau/RS 5ª série 
do Ensino 
Fundamental

Estudante Solteira - -

9.3-Fra Joana da Costa Turra (3ª) 08/04/2010 Porto Alegre/
RS

- - - Josiane Tiago

9.4-Fra João Pedro Posser Turra 
(4º)

23/07/2011 Porto Alegre/
RS

- - - Maria 
Manoelle

-

10-Ger Bruno Casa Moreto 02/06/2002

11.1-Old Luiza Parizotto 
Nascimento de Souza

26/09/2009 Porto Alegre/
RS

Escola 
Infantil

- Solteira Carolina Alexandro

12-Ros Não se aplica - - - - - - -

13-Sér Não se aplica - - - - - - -

14-Sim Gustavo Henrique 
Tambolim Machado

22/01/1910 Porto Alegre/
RS

- - - - -

15-Val Não se aplica - - - - - - -

TABELA 9 – CONTINUAÇÃO
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