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1. Introdução

O objetivo desta pesquisa foi norteado por uma investigação dos hábitos e costumes, instituídos pelos imigrantes alemães e italianos, oriundos do processo de colonização, instalados na Serra dos Tapes, no sul do Rio Grande do Sul. Para tal foram pesquisados objetos que configurassem uma iconográfica representativa, do “modus vivendis” destas comunidades, ao longo do tempo. 
	Considerando à amplitude do processo de colonização a presente pesquisa estabeleceu como foco de interesse as coleções iconográficas pertencentes ao acervo do Museu Gruppelli, situado na Colônia Municipal, 7º Distrito de Pelotas. Entidade esta que, ao se formar em 1998, como um museu etnográfico, estabeleceu como objetivo conservar e expor objetos típicos desta região colonial. Possuindo, portanto, em seu acervo objetos relativos às atividades desenvolvidas pelos moradores desta região. Este trabalho ao investigar e, conseqüentemente, ao reagrupar esta iconografia, pretende estabelecer uma visualidade, que seja representativa desta memória.

2. Materiais e Métodos

	Esta pesquisa configura-se em um estudo de caso, valendo-se de uma abordagem qualitativa, do tipo etnográfico. Sendo utilizados neste estudo, pesquisa documental, bibliográfica e registros visuais de acervos particulares e do Museu Gruppelli. A principal questão que orientou esta pesquisa, pode assim ser formulada: Que relações, formais e simbólicas, revelam a iconografia produzida, do final do século XIX a meados do século XX, pelos moradores das colônias instaladas na Serra dos Tapes, pertencentes ao acervo do Museu Gruppelli?
	A presente pesquisa foi configurada compreendendo as seguintes etapas: 
 1. levantamento histórico com base na bibliografia especializada e  em documentos arquivados na Biblioteca Pública Pelotense, além de registros visuais pertencentes a acervos particulares;
 2. levantamento histórico com base na bibliografia especializada e em registros visuais de acervos particulares;
3.  levantamento histórico em do acervo do Museu Gruppelli;.
4. organização de material visual das coleções iconográficas, reagrupadas por temas, através de apresentação em mídia eletrônica ou impressa. 

3. Resultados e Discussões

Para que se possa entender como alemães e italianos vieram da Europa para a Serra dos Tapes é necessário buscar as razões e interesses que, a partir do inicio do século XIX, passaram a atuar na paisagem do Rio Grande do Sul. 
Este jogo de interesses, bem como as suas conseqüências; sócio, econômica, culturais, servem de lastro para o capitulo um, intitulado A paisagem provincial, de campos e montanhas. Enfocando desde os elementos topográficos como determinantes das formas de ocupação territorial, no estado e no município de Pelotas, passando pelo inicio da colonização no sul, formada a partir de São Lourenço, que ao se expandir acabou povoando toda a Serra dos Tapes. Também neste capítulo é ressaltado o processo de criação da Colônia Municipal, pela Câmara Municipal de Pelotas. Por fim, um resgate da trajetória da família Gruppelli, que desde o início do século XX, se constitui em um referencial na zona rural.    
	O segundo capitulo, intitulado o cenário local, além da planície, após abordar as sociedades, urbana e rural, em Pelotas, destaca alguns fatores determinantes na formação da sociedade colonial. A seguir é apresentada a coleção colonial, com a identificação da lógica adotada. Após são apresentados alguns conceitos e um pouco de história relativo a objetos imagéticos, com destaque em fotografia, impressos e decoração. Por fim esses mesmos objetos são relacionados ao universo colonial. 
	O terceiro capitulo, nomeado de A coleção iconográfica, o passado real, tem como meta apresentar uma descrição das imagens, através de uma releitura produzida pelas relações formadas a partir de temas geradores, observando tanto os movimentos (explícitos, formas) das linguagens bem como os seus diversos significados (implícitos, conteúdos). Esta interpretação, que se vale de imagens, permite que seu produto, a releitura, se configure também como uma produção visual, ou seja, uma representação contemporânea desse passado registrado. Essa criação visual, gerada a partir de fotografias e impressos, é o tema do quarto capítulo, intitulado, Memória Visual do 7º Distrito. 
Os elementos visuais utilizados nesta pesquisa foram selecionados em função de seu valor iconográfico e de sua significação para o grupo estudado, sendo categorizados como: a) Fotografias - forma de registro de realidade amplamente utilizada pelos imigrantes, servindo, por vezes, como meio de comunicação com o Velho Continente; b) Impressos – mensagens destinadas aos interesses educativos, religiosos, sociais e comerciais, produzidas também em idioma estrangeiro, com intensa circulação pelos estados do sul; c) Quadros – objetos emoldurados, que serviam, na sociedade colonial, como lembretes constantes, ratificando tanto uma concepção de vida passada de geração para geração, como a própria identidade do grupo familiar e social.

	
4. Conclusões Parciais

A paisagem natural do Rio Grande do Sul, formada de planícies e serras, favorecida pelo contexto sócio-econômico do século XIX, não apenas viabilizou a presença estrangeira, como a transformou em fator imprescindível na transposição da economia tradicional, escravocrata, para o sistema capitalista, centrado na mão-de-obra livre, com poder aquisitivo.  Com essa conjuntura se deu a implantação da colonização: em terras altas, despovoadas, economicamente ociosas e não aproveitadas pela pecuária. Arranjo este reproduzido, em menor escala, na cidade de Pelotas, a partir de meados do século XIX.
Com o Governo Imperial favorável à proliferação de núcleo colônias na Serra do Tapes, foi designado o próprio governo municipal, através da Câmara de Vereadores, a estabelecer em 1882, as então chamadas “Colonias Municipaes”. Em local considerado apropriado tanto pela qualidade do solo como pela conveniente distância das indústrias do charque. A ocupação inicial dessa colônia, de 1882 a 1892, conforme Quadro 1 a seguir, era assim constituída. 


Nº de lotes vendidos
Estado Civil
Idade média
Nacionalidade
Total de compradores envolvidos


casados
solteiros
viúvos
não
informado

Alemanha
Áustria
Brasil 
Espanha 
Itália
França
Prússia
Rússia 
Não informado

Total 
99
136
18
6
16
36,15
93
1
17
16
27
5
6
1
9
175
Quadro 1 – Síntese dos registros sobre os compradores de lotes nas Colônias Municipais.
Fonte – Entrada dos colonos que compraram lotes nas Colonias Muncipaes, BIC 011e, BPP, 1883.

A família Gruppelli, oriunda do norte da Itália, mesmo não constando como um dos primeiros compradores de lotes na Colônia Municipal se encontra nesta região desde o final do século XIX. E, ao longo de sua permanência na zona rural, produziu e conservou um patrimônio que se pode caracterizar como representativo desta comunidade.
Com os imigrantes, distantes da cidade e isolados em núcleos colônias, criou-se um contexto propício ao surgimento de um universo paralelo ao urbano que, reforçado pela ausência de infra-estrutura, acabou impondo-lhes a auto-suficiência como condição fundamental.
Dessa forma, a produção gerada pela sociedade colonial é, inevitavelmente, uma criação eleita a partir de conceitos próprios, revelados em imagens, impregnadas de identidade. 
Com o objetivo de buscar interpretações adequadas a essa iconografia, as imagens, depois de identificadas, analisadas e comparadas, foram selecionadas e agrupadas, com base em temas correlacionados a aspectos significativos da vida colonial. Sendo assim definidos, conforme Quadro 2, a seguir. 
	
1
Educação 
Escola pública - Escola comunitária
2
Religiosidade 

3
Identidade
Individual
Feminina – Masculina - Infantil


Grupal
Família – Casais – Casamentos - Amigos
4 
Sociabilidade
Esporte - Lazer - Armazém



  

Quadro 2 – Relação de temas eleitos com base nas coleções iconográficas do Museu Gruppelli.
Fonte – Elaborado pela autora.

A sociedade colonial ao produzir uma variada gama de imagens, muitas vezes destinadas à própria comunidade, acabou construindo, ao longo do tempo, um patrimônio ricamente ilustrado, o qual revela, em suas formas e cores expostas, um universo simbolizado, desconhecido para a maioria das pessoas.  
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