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     RESUMO 

 

Esta monografia consiste em uma pesquisa etnográfica realizada junto à colônia de 

Witmarsum, na cidade de Palmeira, Paraná. Essa colônia trata-se de uma comunidade 

menonita, um grupo étnico-religioso cristão do ramo anabatista, surgido à época das 

Reformas Protestantes no século XVI, originários do continente europeu onde 

atualmente estão Alemanha, Suíça e Holanda, e que veio a desembarcar no Brasil no 

início do Século XX. O objetivo deste trablho foi desenvolver reflexões sobre o 

entendimento que o grupo faz sobre o espaço que constroem de forma comunitária, em 

especial no sentido da palavra "Heimat‟ que, em tradução livre do alemão para o 

português, significa: pátria, uma palavra que quando usada carrega a histórias e a 

religiosidade do grupo acabando por revelae os porquês de sua forma de vida. 

 

Palavras-chaves: Antropologia do espaço; Menonitas; Imigração; Heimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     ABSTRACT 

 

This work consists in an ethnical research held on the Witmarsum colony, situated at 

the municipality of Palmeira, State of Paraná, Brazil. This colony is a mennonite 

community, a Christian ethnic-religious group of the Anabaptist branch, emerged by the 

time of the Protestants Reforms in the region in Europe where Germany, Switzerland 

and Holland are located today. The Mennonites landed in Brazil at the beginning of the 

20th century. The main objective to this work was to emerge thoughts on the 

understanding that a group can achieve about the space they build communally, 

specially in the sense of the German word “Heimat”, which means homeland, in a free 

translation, can be a word full of histories and religiousness of the group eventually 

revealing the “whys” of their life style. 

 

Keywords: Anthropology of space; Mennonites; Immigration; Heimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Arbeit besteht in einer ethnischen Forschung über die dorf Witmarsum,  in der 

Gemeinde Palmeira, Bundesstaat Parana, Brasilien. Diese dorf ist eine Mennoniten-

Gemeinde, eine christliche ethnisch-religiösen Gruppe der Täufer Niederlassung, von 

der Zeit der Protestanten Reformen in der Region in Europa, wo Deutschland, der 

Schweiz und Holland heute befindet. Die Mennoniten landeten in Brasilien zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts. Das Hauptziel dieser Arbeit war es, Gedanken auf dem 

Verständnis, dass eine Gruppe können über die Raum, den sie gemeinsam bauen 

speziell im Sinne des deutschen Wortes "Heimat", die Heimat in einer freien 

Übersetzung bedeutet, zu erreichen, entstehen und kann ein Wort voll sein der 

Geschichte und Religiosität der Gruppe schließlich enthüllt die "Warum" ihrer 

Lebensweise. 

 

Schlagwörter: Anthropologie des Raumes; Mennoniten; Einwanderung; Heimat. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho está baseado principalmente em uma pesquisa etnográfica junto 

de um grupo étnico-religioso menonita, que vive na Colônia de Witmarsum, na cidade 

de Palmeira, no Estado do Paraná, Brasil.  

Para realizá-lo fiz algumas entrevistas: duas gravadas, algumas espontâneas e a 

maior parte delas em conversas semi-estruturadas ao longo dos dias, quando eu buscava 

trabalhar com eles nas suas atividades cotidianas. A partir desse método, busquei 

conviver dentro da dinâmica e dentro do cotidiano dessas famílias, todas elas menonitas 

e habitantes do lugar.  A ideia era compreender suas relações com os seus vizinhos, com 

a religião, com a produção agrícola, além de todos os outros aspectos acessíveis de seu 

convívio famíliar e comunitário. Paralelamente a este trabalho de campo, pesquisei os 

trabalhos acadêmicos já realizados junto à esta comunidade. Fiz isto através de 

consultas tanto de trabalhos contemporâneos, quanto mais antigos, elaborados por 

menonitas acadêmicos e por acadêmicos não-menonitas. 

 As narrativas aqui relatadas  foram montadas fazendo uso dos dados 

colhidos e de um cruzamento destes com a história descrita pelo diretor do Heimat 

Museum (Museu da Pátria), Sr. Heinz Egon Phillippsen, menonita e pai de quatro filhos, 

avô de quatro netos e responsável pelo museu da comunidade. Através do seu relato e 

de sua perspectiva, montei um fio condutor, trançando-o com as leituras sobre a história 

dos menonitas.  Tudo isso foi associado e balziado com as leituras feitas de três 

pesquisas acadêmicas sobre essa mesma comunidade. São elas: relatos de 1966 sobre a 

imigração menonita ao Brasil e a formação Witmarsum (MINNICH, JR); outra, de 

1999, sobre aspectos da vida menonita local (MASKE); e uma última, de 2005, sobre as 

línguas usadas na comunidade (DÜCK). Juntamente com essas teses e algumas 

dissertações, explorei sites construídos pela comunidade religiosa no Brasil e um livro 

sobre a história de Menno Simons, escrito pelos menonitas norte-americanos (BENDER 

& HORSCH, 1936). 

A pesquisa de campo foi realizada durante o ano de 2014 e o primeiro semestre 

de 2015.  Nesse tempo, passei períodos de três a cinco dias, por semana, na colônia, 

totalizando cerca de 35 idas a campo, onde acampei, convivi com as famílias dos 
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Phillipsen, Janzen e Thissen, na busca da compreensão do seu cotidiano e explorei, 

através do diálogo e da observação participante, as diferentes perspectivas da 

comunidade. Também acompanhei nos domingos as visitas que os turistas faziam no 

Heimat Museum. 

O nome menonita refere-se a uma corrente cristã, do ramo anabatista (re-

batizado), surgida entre as diversas ramificações cristãs que se formaram durante a 

Reforma Protestante na Europa no Século XVI. 

Os ideais menonitas baseiam-se em uma visão particular de vida, onde buscam 

realizar os ensinamentos bíblicos, que acreditam terem sido pregados na época da 

"igreja cristã primitiva", ou seja, a igreja que existia, de maneira não organizada, antes 

da consolidação da Igreja Católica Apostólica Romana. Um desses ideais consiste em 

viver de forma comunitária, separando-se do Estado e vivendo segundo os 

ensinamentos de Cristo, descritos na Bíblia. 

A história desse grupo, que tem cerca de 500 anos, está marcada por 

migrações, translocações e perseguições. Essas mudanças, são consequências de suas 

posições ideológicas, marcadamente forjadas durante o período da reforma protestante, 

que os obrigaram a se deslocar diversas vezes pela Europa, e dela para o mundo. 

Tentando escapar de conflitos e perseguições que a história soprou sobre eles durante o 

desenrolar dos séculos. Num desses sopros, um grupo menonita, que vivia na Rússia, na 

região do Rio Volga, e no início do Séc. XX, acabou reprisando a história migratória 

menonita e veio buscar no Brasil a liberade para formar colônias, criar e viver em um 

sistema religioso anabatista. 

O objetivo central deste trabalho, em Witmarsum, está em compreender os 

entendimentos e as maneiras de produzir o espaço pelas mãos dos colonos menonitas 

locais. Ou seja, compreender o que eles buscam hoje, quando elaboram e sustentam o 

seu mundo em um formato de colônia religiosa. Também fui lá buscar entender como 

erguem sua comuidade, como fazem funcionar e também o que esse sistema espacial 

tem de importante para a garantia dos preceitos de sua fé e da salvaguarda da sua 

identidade. De forma mais específica, este trabalho está vinculado à antropologia do 

espaço, em leituras de autores clássicos dessa vertente antropológica e usados aqui para 
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analisar as perspectivas encontradas, são eles: Durkheim, Mauss e Lévi-Strauss. 

O uso desssas autores foi centrado na observação dos conceitos subjacentes 

contidos dentro da palavra alemã Heimat, que é usada no nome do museu da 

comunidade e na língua que eles usam cotidianamente: o alemão, a língua principal 

durante os cultos religosos e das relações entre as famílias locais, juntamente com o 

Ploutdeuutsch – uma língua usada intra famíliar –, o português e por vezes o espanhol e 

o russo. A palavara Heimat, em tradução livre para o português, significa Pátria, porém 

o uso dentro da comunidade acaba transcendendo a ideia de pátria em seu significado na 

língua portuguesa. A palavra, entre os menonitas de lá, assume mais contornos de 

identidade respondendo, genericamente, e mesmo talvez particularmente a eles, o que é 

a sua colônia e os sentidos de sua existência. 

Este trabalho, portanto, está estruturado em três capítulos. Eles estão divididos 

com o intuito de apresentar as principais características que envolvem o conceito de 

Heimat, que eu usei para chegar à ideia de pertencimento e de construção espacial de 

Witmarsum. 

No primeiro capítulo exploro o contexto nacional que permite a imigração, a 

tranformação da ideia de colônia no Brasil que permitiu a produção de uma Heimat 

menonita no país e as caracterisitacas demográficas de Witmarsum.  

O segundo capítulo apresenta uma versão da história dos menonitas de 

Witmarsum, cruzando a narrativa dada pelo Senhor Heinz Egon Phillipsen, responsável 

pelo Heimat Museum, com os textos acadêmicos existentes. Foi através do seu relato 

que teci um fio condutor para a compreensão da história dos colonos menonitas que 

vivem em Witmarsum. Com ele obtive o relato de uma rica história, desenvolvida em 

tom epopeico, que começa pela conversão no antigo Sacro Império Romano Germânico 

(SIRG), terminando nos processos atuais, que evidencia as singularidades históricas e a 

religiosidade que conectam essas pessoas. Foi a partir desse relato que pude balizar a 

história encontrada nos textos e apresenta-la aqui neste segundo capítulo. 

Já no terceiro capítulo, com os dados de campo, apresento a constituição dessa 

Heimat. Nele busco explicar o que é a comunidade, fazendo uma análise do modo de 
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vida da colônia, com base nos conceitos e conteúdos da antropologia do espaço e da 

antropologia de modo geral. 

Por fim, apresento uma conclusão sobre o espaço menonita de Witmarsum, 

comentando sobre suas perspectivas sociais de organização baseadas em sua crença 

religosa e apresentando um entendimento sobre a realidade material que organizam. 
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1. A POSSIBILIDADE DE IMIGRAÇÃO, A IDEIA DE COLÔNIA NO 

BRASIL  E A LOCALIDADE DE WITMARSUM 

 

1.1 A possibilidade de imigração 

Houve um longo caminho para o Brasil se tornar uma terra atrativa à 

imigração. A abertura de fato a esse fenômeno social ocorreu com o Decreto Real de 25 

de Novembro de 1808, em que Dom João VI tornou possível a imigração “espontânea” 

de não portugueses ao País. Por meio desse decreto ficou autorizado aos estrangeiros
1
 a 

compra de terras em território nacional e a garantia de pertencimento desses indíviduos 

ao império. Mas foram necessários anos para o Brasil se inserir no grupo de países que, 

ao longo do Séc. XIX e início do Séc. XX, acabariam por receber milhões de 

imigrantes, principalmente vindos da Europa (BALHANA, 1969). 

A primeira colônia oficial desse processo de abertura foi instalada por Decreto 

Real, no Município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 1819. 

Suíços foram recrutados e partiram naquele ano em direção ao Brasil. Por mais de 

noventa dias, 437 colonos realizaram uma viagem que partiu de Gravendeel, na Suíça, 

atravessaram o Oceano Atlântico até se instalarem na Serra Fluminense, tonrando-se os 

primeiro grupo alheio à dinâmica colonial lusitana a viverem no país. Em 18 de 

dezembro de 1819 chegaram aqui apenas 357 colonos (NICOULIN, 2005). Os 

percalços dessa viagem inaugural das imigrações foram bem documentados em um 

diário de viagem pertencente ao padre e imigrante suíço Jacob Joye
2
.  

A política de imigração brasileira foi ganhando, com os anos, contornos mais 

liberais, entrando em consonância com o desenrolar do próprio processo histórico de 

constituição, emancipação e abertura do País. Em 1824, com a constituição do Império 

Brasileiro, quando a nação deixa de ser uma Colônia Portuguesa de fato, permitiu-se, de 

forma parcial, a liberdade religiosa, possibilitando a vinda dos primeiros imigrantes não 

católicos naquele mesmo ano. Os primeiros não católicos autorizados a chegar no país 

                                                           
1
 Vale ressaltar que os portugueses, pessoas de etnias negras, indígenas e habitantes das colônias 

portuguesas pelo mundo, não eram consideradas imigrantes até a Proclamação da República. 
2
 Cf: Centro de documentação D. João IV. Disponível em: 

<http://www.djoaovi.com.br/index.php?cmd=content:diario_do_padre_jacob_joye ->. Acesso em 28 

maio 2015. 



18 

 

foram os luteranos "alemães", autorizados a imigrar e professar a sua fé em território 

nacional, ainda que sobre fortes restrições (MÜLLER, 2003). A salvaguarda da 

liberdade religiosa e seus termos aparecem na Carta Magna do País da época, que assim 

dizia: 

 

A Religião Catholica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do 

Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, 

ou particular, em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do 

Templo. (BRASIL, 1824). 

 

No futuro esse ato viria a beneficiar a chegada e a vinda dos menonitas. As 

chegadas de imigrantes trouxeram grandes mudanças na forma de vida, entre tantas 

possíveis que podem ser levantadas aqui, a transformação do significado da palavra 

colono é fundamental para se pensar Witmarsum. Na verdade, muito mais que uma 

mudança de conceito geral, o que ocorreu foi a incorporação de novos significados nos 

lugares onde os imigrantes se instalaram.  

 

1.2 A ideia de colônia no brasil 

Pode-se dizer que hoje as palavras colono e colônia assumem três diferentes 

sentidos mais corriqueiros, variando seu significado no contraste da palavra com as 

regiões do país e/ou o cenário histórico utilizado. 

A primeira compreensão (genérica) que se pode conceber dos conceitos − 

colono, colônia e colonial − refere-se à dinâmica própria do Brasil Colônia. Ao sistema 

designado como o pacto colonial, onde os portugueses instalados no país promoviam os 

interesses da metrópole escravista e exploravam aqui, e nas suas colônias, os recursos 

humanos e naturais delas, por isso esses homens eram nomeados colonos ou 

colonizadores. Este significado era, e ainda é usado, para se referir aos portugueses
3
 que 

aqui viviam e aos seus descendentes diretos. Este sentido é compreensível tanto na parte 

norte do país quanto na parte sul, de leste a oeste. Ele está sempre presente quando se é 

                                                           
3
 Portugueses ou qualquer pessoa a serviço da Coroa Portuguesa. 
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pensado o passado colonial brasileiro, do ponto de vista da história oficial, quando são 

referidos os habitantes brancos que viviam nesse período histórico. Ressalta-se que ele 

ainda pode ser empregado quando são lembrados os elementos desse passado, como por 

exemplo à Arquitetura Colonial. 

Para além deste significado, encontra-se um segundo sentido que, embora em 

desuso, foi empregado circunscritamente na história do estado de São Paulo. Neste 

significado, a palavra colono é um sinônimo de imigrante. Aqui, o termo identificava 

aqueles que chegaram a São Paulo antes e após a abolição da escravatura, por meio de 

um sistema que ficou conhecido como "Sistema Parceria", referindo-se aos 

trabalhadores "livres", que vinham ao Brasil por intermédio de um fazendeiro, com o 

objetivo de trabalhar nas terras de grandes latifundiários produtores de café no Vale do 

Paraíba e nas regiões de expansão dessa cultura agrícola logo após a abolição da 

escravatura. Esse sistema funcionava com o financiamento da vinda do imigrante por 

parte de um fazendeiro, que trazia em geral italianos com interesse
4
 em trocar trabalho 

pelo financiamento à sua imigração. Esses imigrantes em geral viviam na terra do 

fazendeiro, não constituindo uma colônia/povoado autônomo. Vinham muitas vezes 

sem suas famílias e sem dinheiro. O sistema se mostrou perverso, acabando por gerar 

um padrão de servidão
5
 por dívida (TRENTO, 1988). 

Por fim, o terceiro sentido de colono, num sistema muito diferente do vivido 

em São Paulo, e que ainda hoje é usado na Região Sul do país, refere-se ao habitante de 

colônia ou de um povoado, onde imigrantes e seus descendentes viveram e vivem 

autonômos às terras de latifundiários. Este sistema já esteve presente na história dos 

Estados do Rio de Janeiro (nas cidades de Nova Friburgo, Petrópolis, Penedo) e no 

Espírito Santo (em Santa Leopoldina, Domingos Martins, Santa Cruz) e, ainda, de 

forma parcial, com pouco sucesso, na Bahia, em Minas Gerais e também em São Paulo. 

Este modelo de povoamento estava centrado num grupo étnico formado por famílias 

assentadas, organizadas, muitas vezes em uma localidade com estatuto de município, 

formando às vezes pequenas cidades ou arraiais. Assim, colono é aquele que foi fixado 

                                                           
4
 Diz-se interesse, mas sem ofuscar a extrema necessidade em que muitos se encontravam e que os 

forçava na busca de um novo lugar para viver. 
5
 A revolta na cidade Ibicaba(SP), promovida por imigrantes suíços que se rebelaram contra as condições 

de servidão e maus tratos por parte dos fazendeiros brancos de origem lusitana, gerou um incidente entre 

o Brasil e a Suíça, tendo este último país proibido a imigração de seus cidadão aos Brasil (WITTER, 

1986). 



20 

 

em um núcleo colonial (comunidade/colônia), lugar composto de famílias oriundas de 

um determinado país ou região, muitas vezes compreendendo quase a totalidade de uma 

pequena vila europeia trasladada de um país, vindos a partir do comum interesse entre 

uma agência colonizadora e uma família de imigrante, respeitando as regras 

provinciais/imperiais/nacionais de ambos os países. Os imigrantes chegavam às áreas 

predeterminadas, onde podiam ali preservar – por certo tempo e de certo modo – sua 

língua, seus costumes e tradições (SEYFERTH,1993). 

Ainda hoje, no Sul do país, pessoas que vivem no interior dos três estados, em 

áreas de antigas colônias, são chamados de colonos. Principalmente quando conservam 

os hábitos e costumes ditos "étnicos".  

Colono e colônia acabaram por converterem-se em palavras que designam um 

tipo de sociedade rural típica do sul do Brasil: uma sociedade marcada pelo étnico, por 

uma origem comum, fruto de um movimento imigratório de determinados povos que, 

no séc. XIX e início do séc. XX, sofreram um processo de diáspora e que chegaram ao 

país entre 1870 até o fim da primeira guerra mundial, período em que desembarcaram a 

maior parte dos imigrantes.  

 

1.3 A localidade de Witmarsum 

A comunidade de Witmarsum é composta por cerca de 1.500 a 3.000
6
 pessoas, 

quase todas menonitas. O número é aproximado por falta de um censo que explicite 

quantos são os que ali vivem e, destes, quantos são menonitas ou "ao menos seus 

descendentes"
7
. Quando fundada, a colônia tinha 7.800 hectares, mas diversas áreas 

adjacentes a ela foram compradas ao longo dos anos. Isto de maneira individual por 

famílias menonitas. Somando-se a falta de um censo sobre o número populacional, dizer 

hoje com precisão a área total da colônia é difícil. De acordo com conversas na 

comunidade, este número não deve passar do dobro do que foi no passado. 

                                                           
6
 Cf dados disponíveis no site: <http://www.witmarsum.coop.br/a_cooperativa/historico.html>. 

7
 Existe um questionamento sobre se são ou não menonitas aqueles que não freqüentam mais a igreja, 

uma vez que, em tese, menonitas referem-se a uma igreja. 
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Witmarsum está localizada no segundo planalto paranaense, na Região Sul do 

Brasil, dentro da parte mais oriental do Município de Palmeira, no Estado do Paraná. 

Precisamente entre no vértice formado pelo encontro das BR-277 e BR-376. O acesso à 

colônia está entre os postos de pedágio existentes nestas duas BR's, estradas que 

tangeciam e limitam a comunidade. A existência de postos de pedágio bloqueia a livre 

ligação da comunidade com as cidades próximas, levando a uma situação de isolamento 

por razões econômicas. Isto por considerar que os moradores da colônia não são isentos 

do pagamento dos pedágios que, em setembro de 2015, atingiu o valor de R$7,10 (sete 

Reais e dez centavos para automóveis particulares). Assim, ir e vir, inclusive para o 

centro do município ao qual pertencem − Palmeira, como para as cidades próximas, 

Curitiba e Ponta Grossa − custa no mínimo R$14,20
8
 (quatorze Reais e vinte centavos).  

O caminho de chegada em Witmarsum pela BR 277 é o mais bonito. Ele se faz 

por acesso curto, através de uma estradinha bucólica que vai dar no centro da colônia. A 

beleza desse caminho, de traçado sinuoso mas suave, plainando sobre as colinas dos 

campos gerais, cercada por pinheiros e plantações de trigo, soja etc. atrai centenas de 

turistas nos fins de semana. A estrada, em seu percuso, divide o Primeiro Planalto, mais 

elevado, do Segundo Planalto Paranense. Como diz Heinz Phillipsen, as águas que caem 

ali, metade delas correm em direção ao Rio Iguaçu, ao Sul e a outra metade, corre em 

direção ao Rio Tibagi, ao norte. 

No caminho, entre as BRs e o centro da colônia, se percebe uma rápida e total 

transformação em relação ao mundo que circunda essa comunidade e sua região. Ou 

seja, ocorre no caminho uma transição que leva em direção à particularidade da vida 

menonita. O contraste em relação às localidades que a circunda são evidentes. Isto é 

perceptível desde a condição meteorológica, passando pela austeridade e pela sensação 

de segurança, até chegar à língua utilizada, mostrando elementos onde transparece uma 

radical "outra cultura" dentro do Brasil. 

Esses fatores transformaram a localidade em um centro turístico de fim de 

semana. Os turistas que vêm de Curitiba em geral custam em acreditar que a condição 

                                                           
8
 Ou seja, 2% do salário mínimo vigente em 2015, em 30 dias chega a 60%. As consequencias para o 

desenvolvimento e para a qualidade de vida dos moradores são obviamente claras. 
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meteorológica seja tão diferente e que exista uma comunidade assim tão próxima, sem 

cerca, que fale no cotidiano outras línguas e se organize por valores tão diferentes.  

A condição meterológica de Witmarsum, mais quente, é ocasionada pelas 

chuvas que se dissipam a poucos quilômetros dali. Assim o calor no inverno é 

sensivelmente mais alto. E, como consequência, os dias ali são geralmente ensolarados, 

com um céu tendo um forte azul, típico do segundo planalto paranaense. Os sentidos 

dos curitibanos, acostumados com o cinza de uma cidade chuvosa e fria − pelas 

cateracterísticas próprias do primeiro planalto – são confundidos por uma sensação de 

primavera. O espanto é fortalecido pela grande proximidade entre Curitiba e 

Witmarsum, distantes menos de 80 km. À noite o céu encanta. Depois de um entardecer 

com profusão de cores, surge um céu que não é ofuscado pelas luzes da cidade, ou pela 

grande e eterna congregação de nuvens da capital.  O espaço sideral, o cosmos, surge 

com uma profusão de constelações, muitas estrelas solitárias, a magnanimidade da Via-

Láctea, Marte, e em seu tempo a Lua, formam uma perfeita orquestra visíveis a olho nu, 

como na sinfonia descrita pelo físico Johannes Kepler, no Século XVIII. A beleza desse 

céu em cima da Heimat dos menonitas foi sempre presente durante minhas viagens de 

campo e me impressionou em todas as noites. Foi ela quem me transportou ao espaço 

erguido po eles. 
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2. TEMPO HISTÓRICO E A HEIMAT DOS MENONITAS DE 

WITMARSUM 

Para compreender o modo de vida menonita em Witmarsum e a relação que os 

colonos desta localidade estabelecem com o espaço que constroem, e que igualmente os 

constroem, é importante dar atenção à narrativa histórica que eles desenvolvem sobre si, 

para que com ela enxerguemos a força que cria o vínculo entre eles e deles com o seu 

espaço. Em razão disso, apresentarei aqui, como parte fundamental da constituição da 

Heimat, colônia, esta narrativa que carrega os elementos de história e cultura, enquanto 

geradores de unidade local. E também por ser essa narrativa no fim uma tradução da 

ligação existente entre os habitantantes menonitas da colônia e dela com o mundo 

menonita em escala planetária. A narrativa aqui explicita entre outras coisas as razões 

para a construção da vida em um formato perpétuo de colônia. Portanto, é com ela que 

podemos compreender a razão da existência do grupo e as matizes de seu sentido de  

organização espacial. 

Heimat, mais que pátria, é sinônimo de comunidade, é sinônimo de nós, uma 

expressão que na língua alemã define o pertencimento a um lugar partilhado com os 

outros, no qual um conjunto de pessoas participa com elementos iguais no mundo, sob 

signos e significados comungados. Em Witmarsum essa palavra se apresenta como 

signo exatamente no centro da comunidade, no Heimat Museum, localizado no coração 

da colônia, salvaguardado o patrimônio material que invoca o seu sentido imaterial. 

Assim, esse museu não guarda somente a história feita no passado, específica daqueles 

que outrora chegaram como imigrantes. Ele guarda a história construída no presente e 

dá a direção de futuro: objetos e nomes novos entram nele constantemente. A guarda do 

passado é um testemunho da história centenária das famílias, com referência a elas 

desde a Frísia do séc. XVI, mas também aponta uma direção para aquelas que ali vivem, 

na esperança de que produzam os futuros elementos deste museu. 

Diante disso trago aqui o relato produzido em cima do que é contado nesse 

museu, onde qualquer um que venha a visitá-lo poderá ouvir a história em primeira 

pessoa e, com essa narrativa em diálogo com as minhas pesquisas, apresento o que será 

aqui escrito. Em tempo, não proponho uma fiel transcrição da narrativa do museu, 

tampouco de livros posto que aqui está um entrelaçamento da narrativa do museu com 
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os dados descritos nos livros pesquisados e os dados do campo. Portanto, como em toda 

e qualquer cultura e história, em seus diversos aspectos, podem surgir divergências 

nesse relato, mas os fatos seguem as histórias mais comuns do discurso menonita. 

Assim, procuro mostrar um dos pilares que sustenta os menonitas de 

Witmarsum. Pois, quem diz fazer parte desta comunidade precisa, como indivíduo ou 

como família, de alguma maneira, vincular as suas histórias pessoais aos elementos 

narrativos da epopeia dos menonitas que chegaram ao Brasil ou, pelo menos, à história 

que está salvaguardada no museu. A vinculação a essa história é pressuposto ao 

morador de Witmarsum para pertencer à comunidade enquanto menonita, enquanto 

parte da Heimat, não apenas como morador do seu espaço físico. Esta é por fim a 

grande diferença entre morar e ser; entre os que pertencem a Heimat e aqueles que 

vivem sobre o solo da Heimat; entre os que têm sua história vinculada ao museu e a 

comunidade e aquelse que apenas têm um título escriturário de suas terras. 

Aqueles que vivem apenas na colônia e não possuem essa história, em geral, 

são pessoas que trabalham junto com os menonitas em suas terras ou dentro da 

cooperativa. Ou aindan podem ser famílias oriundas das grandes cidades ao redor, que 

buscam viver ali, de forma fixa, ou apenas para passar seus fins de semana, dentro de 

uma comunidade tranquila e rural. Para tanto, essas pessoas adquirem uma propriedade 

à venda ou convencem uma família menonita a vender parte do seu terreno para 

poderem construir uma casa para si. Essas pessoas, stricto sensu, não fazem parte da 

Heimat. A sua relação com a comunidade se dá pelo fato de morarem nela, sendo, 

portanto, vizinhos e não menonitas, se enquadrando em uma outra categoria dentro da 

comunidade. Sendo assim, não se trata de uma discriminação, muito pelo contrário, os 

menonitas de lá têm grande integração com essas pessoas que os elegem, mas o fato de 

não haver compartilhamento com a história menonita faz com que, de pronto, essas 

pessoas não comunguem dos elementos culturais e valores que buscam esses colonos 

para erguerem a sua comunidade. Como me disse algumas vezes um menonita, essas 

pessoas são ótimas, mas se vê claramente uma diferença de mentalidade. 

 Não pode ser descartada a hipótese de um indivíduo ou famílias, alheias à 

história menonita e ao convívio na colônia, serem absorvidos e entendidos como parte 
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da Heimat, mas isto ocorre em geral em um processo complexo e normalmente ligado a 

um casamento.  

Conheci pessoas integradas à comunidade e consideradas parte dela, vindas de 

diferentes contextos. Como exemplo, para exploraramos essas complexidade, existem 

pessoas menonitas de outras colônias do Brasil como da América Latina em geral, que 

são parte de forma total da comunidade. Existem ainda pessoas menonitas e não 

menonitas vindas de outras localicadades do mundo, da Europa, da África, e da América 

do Norte, que por intermédio do casamento são parte da comunidade. Há também 

aqueles que vieram desses lugares, com suas famílias, tanto menonitas e não menonitas, 

que ainda não casaram com pessoas locais e que ora são parte, ora não são parte, quanto 

mais suas histórias puderem se vincular ao mundo menonita, mas parte se é. Para isso, 

de forma muito interessante, quando um menonita que não participou dos últimos 

momentos da história do grupo que vive em Witmarsum vem viver na comunidade, 

existe um esforço investigativo sobre a sua árvore genealógica para associá-lo de forma 

parentesca à comunidade. Quando uma ligação de parentesco é encontrada, o processo 

de integração ganha força. 

Aqueles que de alguma forma compartilham da história contada no museu, tem 

nele um centro de referência, pois ele é muito mais do que os objetos ali expostos, ele 

salvaguarda as origens menonitas. Um dos únicos equipamentos eletrônicos dentro do 

museu é um computador. Ele é usado para fins administrativos e também para guardar a 

genealogia de todos os moradores menonitas. Nos registros, alguns conseguem 

pesquisar seus antepassados até chegarem incrivelmente na Frísia do Séc. XIV. Esse 

banco de dados genealógico é atualizado, de tempos em tempos, com os novos filhos 

dos menonitas, mesmo que esses parem de frequentar a igreja, ou não se assumam mais 

como religiosos menonitas praticantes, mas morem na comunidade e/ou mantenham 

vínculo com ela. O museu guarda também uma narrativa rica, que vai revelando os 

porquês, os feitos, as sagas, as mudanças e os escritos sobre a história menonita, de 

ontem e de hoje. 

Então, para compreender que história é essa, resgato de forma rápida as origens 

e a formação da religiosidade do grupo dentro do SIRG, no Século XVI. Deste ponto, 

traço o seu curso pela história, até o momento que nos trás ao presente, ao seu discurso 
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atual e brasileiro, que consta no Heimat Museum da colônia. Ressalvo, que ao longo 

desse processo narrativo, sigo a história contada dentro do museu, assim como a sua 

cronologia sobre os acontecimentos históricos menonitas, ou seja, da saga de séculos 

passados até os menonitas que fundaram e que ainda vivem em Witmarsum. Entretanto, 

não irei explorar aqui todos os fatos que os envolveram ao longo dos tempos, tampouco 

todas as histórias que são possíveis de serem extraídas dos seus habitantes, ou todas 

aquelas que são contadas dentro do museu, na igreja, na escola, na comunidade. 

Também não pretendo desvendar com precisão o panorama sociopolítico que formava o 

SIRG na época em que os menonitas se constituíram enquanto grupo religioso. Não 

acharei no SIRG as razões precisas para a formação religiosa menonita, como tampouco 

desvendarei a relação precisa que eles tecem com o estado Brasileiro. O intuito deste 

trabalho é apenas apresentar a história da formação da colônia, indicando como ela é um 

dos elementos centrais de união entre os colonos de Witmarsum. 

Entramos na história menonita pelo Século XVI, século marcado por inúmeras 

transformações no seio do mundo Europeu. Foram inúmeros fatos importantes que 

fizeram com que a Europa deixasse a sua idade média e partisse para uma nova era. 

Entre os tantos fatos passíveis de serem mencionados, destacam-se: a imprensa móvel e 

a bíblia impressa por Gutenberg (Século XIV); a descoberta da existência das Américas 

pelos europeus do Atlântico. As novas rotas de comércio com o Oriente estabelecidas 

pelas caravelas portuguesas, desviando a navegação e o comérico do Mar Mediterrâneo, 

permitiu um realinhamento gravitacional do comércio mundial. Isto por deslocar todo o 

comércio e a influência no mundo Ocidental da Região Mediterrânea (onde a Península 

Itálica era o centro) para o Atlântico. Além desses fatos, os conflitos religiosos puseram 

fim a hegemonia da Igreja Católica no Ocidente, quando as 95 teses foram postas na 

porta da Igreja do Castelo de Wittenberg − Ducado da Saxônia –, por Martin Lutero, no 

ano de 1517, inaugurando formalmente a reforma protestante. 

A atitude de Lutero, apoiado pelo príncipe eleitor
9
 da Saxônia, que o havia 

protegido, garantiu que houvesse a reforma da igreja dentro dos domínios de suas 

posses. Com isto todo o SIRG foi à ebulição. O império que já estava envolvido em 

muitas crises, sendo a mais grave delas a da sucessão dinástica e da revolta do 

                                                           
9
 Título de nobreza e cargo político do sistema da Bula de Ouro do SIRG (explicação desse sistema p.21). 
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campesinato, agora entrava em rota de colisão com a igreja. Assim, o império estava 

atado e contestado em suas estruturas sociais mais básicas, que há muito andavam 

tensionadas (CHAUNU, 1975). Outra crise que transcorria no mundo germânico foi a 

da superpopulação, pondo um fim ao modelo de distenção das crises, garantida pela 

expansão para os lados, conforme explica Chaunu, em O tempo da reforma: 

 

Esta passagem de um mundo tradicionalmente aberto para um mundo 

superpovoado, capaz de resolver uma parte das suas tensões através de 

deslocamentos laterais, de desmatamentos; através da abertura no interiror 

das malhas do habitat; de novas fronterias de povoamento; provoca uma série 

de modificações estruturais, cujas consequencias insólitas avaliaremos 

progressivamente. (CHAUNU, 1975). 

 

O SIRG se formava através de um complexo mosaico. Era constituído de 

dezenas de reinos, ducados, principados, cidades livres e toda uma plêiade de títulos que 

governantes podiam na época assumir para si. Nessa misselânia a "liberdade" religiosa 

permitiu o surgimento de novos paradigmas aos germânicos e, posteriormente, a todo o 

mundo ocidental. Em meio a esse novo Zeitgeist
10

, surgiram dezenas de correntes 

políticas e religiosas que, de forma contundente, opunham-se abertamente às doutrinas 

da Igreja Católica Apostólica Romana, quando não aos diversos sistemas de governo do 

império. 

Durante esse período de reforma e de contra reforma no SIRG, os seus 

domínios imergiram em grandes tensões, e os interesses mais variados se chocavam e 

ameaçavam gravemente tanto a paz, quanto a estrutura sociopolítica. Apenas para citar 

alguns desses conflitos mais corriqueiros que opunham setores diversos da sociedade, e 

ainda para traçar um melhor panorama do tamanha da crise que se instalou, podem ser 

citados os conflitos abertos entre: as igrejas e o Estado; o Estado e os reinos; os 

camponeses versus os senhores feudais; a nobreza versus o clero; a nobreza versus a 

nobreza; e das igrejas contra igrejas. As revoltas, guerras e movimentos messiânicos 

dominaram o cenário da época, levando ao rompimento do ponto de entropia. Diante 

dessa grave crise, e com o intuito de por um ponto final a tal situação o imperador, 

                                                           
10

 Zeitgeist alm. - Espírito do tempo. ptgs. l'air du temps frcs. genius seculi latim. 
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eleito através do sistema estipulado pela Bula de Ouro (sistema de eleição composto por 

quatro nobres e três arcebispos, que na época definiam quem seria o imperador do 

SIRG), organizou a Paz de Augsburgo. Nesta bula dizia-se cujus regio, eius religio. Em 

tradução livre singnificava: a religião do regente será a religião de todo o seu reino 

(MATOS, 2011). 

A definição dos menonitas atuais está intrinsecamente ligada ao cenário do 

tempo da reforma. A sua formação, enquanto grupo religioso daquela época, moldou a 

estrutura do seu modo de vida, a qual perdura até os dias de hoje. Dentro do que se 

chamou reforma existiu na verdade uma capilaridade de movimentos propondo 

mudanças nas doutrinas e nas visões cristãs, nas mais diversas frentes ideológicas e 

litúrgicas (CHAUNU, 1975). Porém, purificar a cristandade foi sem dúvida o ponto em 

comum entre todos aqueles conhecidos como reformadores. A ideia central era, segundo 

Maske (2004, p. 11), buscar "os ideais evangélicos da igreja apostólica primitiva". 

Dentre as diversas correntes contestadoras nascidas naquele momento haviam 

os anabatistas, os quais pregavam e promoviam o batismo apenas em adultos. Isto 

porque, em sua visão de fé, a vida em Cristo deveria se dar por vontade própria, donde 

também se entendia que deveriam ser batizados apenas aqueles que, em idade adulta, 

aceitaram Jesus, de forma livre e espontânea (BENDER & HORSCH, 1936). Por essa 

razão eles foram chamados de anabatistas. Etmologicamente essa palavra é a fusão de 

dois radicais gregos: ana − nova; e batistas – batizado daí que novamente batizado. 

Este nome em realidade tratava-se não de uma auto-intitulação, mas uma alcunha dada 

pelas outras correntes da reforma para os seguidores deste ideal: 

 

Ensinados sobre o arrependimento e a correção, acreditavam verdadeiramente 

que seus pecados seriam perdoados através de Cristo. Isto para todos aqueles 

que desejassem andar na ressureição de Jesus Cristo e serem sepultados com 

ele na morte, para com ele ressuscitar. Este seria o ideal de todos que com tal 

entendimento desejassem e pedissem espontaneamente o batismo. (DYCK, 

1992 apud MASKE, 2004) 

 

Os principais questionadores do batismo no início da reforma e precursores do 

anabaistmo foram Félix Mantz e Conrad Grebel quando pregavam a partir da cidade 

Suíça de Zurique, no ano de 1525. As brigas provocadas por esses reformadores com as 

outras correntes da reforma, tendo este credo posto como forma fundamental pelos 
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suíços, acabaram por levar a sua corrente à condição de radicais e, posteriormente, à 

perseguição entre os próprios reformadores no SIRG (BENDER & HORSCH, 1936; 

MASKE, 1999). 

Com o passar dos anos essas ideias dos anabatistas suíços foram ganhando 

alguma força na região e, consequentemente, provocaram grandes tensões com a 

insistência de reformar-se em muitas frentes os ritos e os preceitos eclesiásticos. Os 

administradores do cantão suíço de Zurique instatisfeitos com essa postura começaram a 

perseguir a corrente anabatista, fazendo com que os primeiros desta corrente fugissem 

de seu cantão
11

, vindo a migrar dele para outros cantões e deles para fora da 

Confederação Suíça. A direção tomada pelos perseguidos foi seguir pregando em outros 

locais, onde já houvessem adeptos das reformas prostestantes. O caminho de refúgio 

acompanhou o fluxo do Rio Reno, desde sua nascente nas montanhas do Jura Suíço, ao 

longo de todo o Vale do Obberhein/Rhin Supérieur, até quase o desague no Mar do 

Norte, na Holanda (MASKE, 1999). 

Assim, a Suíça em pouco tempo se tornou berço e túmulo dos reformadores 

anabatistas, como relatou Maske (1999, p. 26) em sua dissertação. Maske relata que 

Félix Mantz foi afogado no Rio Limmat e outros foram torturados e mortos, tendo 

alguns ainda conseguido fugir da intensa perseguição, restando no fim deste período 

poucos dentro da Confederação Helvética
12

. Ao longo do processo de fuga, os 

anabatistas se reuniram na cidade de Schleitheim, Suíça, criando um documento voltado 

a uniformizar o grupo e unir as mais diversas correntes. Tal carta foi chamada de 

Confissão de Fé, ou acordo de irmãos, de onde foram estabelecidos os preceitos da 

comunidade. Em razão disso, algumas igrejas menonitas tem nos dias de hoje o nome 

de Irmãos Suíços ou "Irmãos" Menonitas, em uma referência a esses preceitos 

(MASKE, 1999). 

Uma das duas igrejas menonitas existentes em Witmarsum, a Igreja Evangélica 

Irmãos Menonitas, localizada na rua principal, carrega essa referência do Séc. XVI. Por 

essa razão o entendimento sobre a ideia comunitária precisa passar pela compreensão 

histórica religiosa da comunidade. 
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 Subdivisão do sistema administrativo suíço. 
12

 Nome oficial da Suíça. 
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Depois de iniciada a diáspora o movimento anabatista ganhou força quando 

ocorreu o encontro, na cidade de Estrasburgo (hoje França), com o refugiado Melchior 

Hoffmann, que resolveu converter-se aos ideais dessa corrente. Na verdade Hoffmann 

era um luterano peregrino, com personalidade irriquieta, um tanto atrapalhado, que 

fugira de perseguições por todos os lugares onde havia passado e pregado, tendo sido 

inclusive perseguido pelo próprio Lutero (MASKE, 1999). 

Nesse encontro, Hoffmann conheceu os refugiados anabatistas, convertendo-se 

a sua igreja. Porém, reintegrando sua personalidade, tentou de forma autônoma 

convencer o conselho da cidade de Estrasburgo a reconhecer o anabatismo como a 

religião oficial de Estado, ao lado do Luteranismo. Essa sua conduta perante o conselho 

da cidade acabou por irritar os administradores locais levando o conselho a decidir pelo 

banimento dos anabatistas, pondo todos para fora dos limites da cidade. Novamente os 

menonitas partiram em fuga pelo curso do Rio Reno. Após a partida as ideias 

anabatistas chegaram junto com outros tantos menonitas nos Países Baixos (MASKE, 

1999). 

Nesse momento, os Países Baixos estavam imbricados nas mesmas tensões do 

império vizinho. Lá já germinava um movimento que pregava e praticava o batismo 

apenas em adultos, mas que não se denominava anabatista (MINNICH, 1966). Além 

desse movimento reformador, o reino estava sacudido pelo movimento de reavivamento 

católico, conhecido como Devolto Moderna, um movimento que pregava, entre outras 

coisas, que a bíblia era a verdadeira fonte da fé. A chegada dos anabatistas nesse 

contexto gerou grandes tensões com o clero católico local, mas foi quando eles 

encontraram o lider reformador mais conhecido na região, Thomas Müntzer, um 

messiânico revolucionário que buscava arrebatar fieis para a construção do Reino de 

Deus na Terra, que a agitação religiosa ganhou força, acabando por gerar grandes 

confusões na região da cidade de Münster e na Holanda. (MASKE, 1999). 

A ação promovida por Müntzer gerou a Tragédia de Münster, ocorrida não em 

razão de seu nome, mas em virtude da cidade de mesmo nome que ficava dentro dos 

domínios do SIRG. Nos anos de 1534 e 1535, quando Müntzer tentou criar nessa cidade 

a nova Jerusalém, ele alcançou o auge e o fim da maior revolta existênte da Renascença 

até a Revolução Francesa, chamada de Revolução Camponesa. Essa revolução 
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constituiu-se da revolta de um messiânico e de uma série de movimentos que 

contestavam a religião e a condição social que vivam os camponeses da época. A sua 

formação se deu ao longo de vários anos e arrastou cerca 300 mil camponeses à 

insureição contra a ordem religiosa e política vigentes dentro do império e contra os 

poderes dos grandes senhores. Tal insurgência ocorreu numa faixa ampla, formando 

uma meia lua, que ia da Holanda, a França, até atingir o norte da Suíça e o leste 

austríaco e, de forma suficientemente larga até atingir ao norte, na cidade de Leipzig 

(MASKE, 1999). 

Dentro da Holanda, em 1535, um padre holandês, de nome Menno Simons, de 

onde se tira a denominação menonitas, vivia na cidade de Witmarsum
13

, na Frísia, 

região que hoje é parte do Norte da Holanda, assim como algumas ilhas do extremo 

Noroeste da Alemanha e Sudoeste da Dinamarca. Esse padre, segundo Bender & 

Horsch (1936), era um menonita que pesquisava a história de seu povo, com intensos 

estudos bíblicos, e suas ideias entravam em resonância com o espírito da sua época 

(Zeitgeist). Em seus estudos Menno Simons começou a questionar-se sobre os dogmas e 

doutrinas da Igreja Catôlica e, nessa busca de entendimentos e respostas, acabou por se 

debruçar tanto nos estudos dos escritos e das ações de Lutero, como também de outros 

reformadores, como Conrad Grebel, Félix Mantz, Ulrich Zwingli (Suíça) e Cornelius 

Hoen (Holanda), todos seus contemporâneos. Além desses, o então padre procurou ler 

os escritos deixados por John Wycliff (Inglaterra), Jan Huss e Jerônimo de Praga 

(Boêmia) e de outros tantos ditos pré-reformadores. Simons objetivava responder suas 

incompreensões sobre as razões do rito eucarístico da missa, em especial sobre a 

transubstanciação
14

 (BENDER & HORSCH, 1936). 

Menno Simons havia sido ordenado cura da paróquia da pequena cidade de 

Witmarsum há não muito tempo. No princípio manteve forte questionamento sobre o 

batismo de crianças. Sabe-se que mesmo vivendo na região da Frísia certo número de 

anabatistas refugiados ou convertidos, ele não mantinha com esses grupos muito 

contato, tampouco com outros reformadores. Foi somente quando surgiram os 

refugiados anabatistas da Revolução Messiânica de Münster (1534), ocorrida em 

                                                           
13

 De onde foi tirado o nome da colônia no Paraná, conforme relata Phillipsen.  
14

 Transubstanciação: processo pelo qual se dá, em sentido litúrgico, durante a missa, a transformação do 

pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus; símbolo católico da nova e eterna aliança entre Deus e os 

homens; o pacto  feito com a vinda de Jesus Cristo.  
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Westfalen, SIRG, que Simons começou a ter contato profundo com os reformadores. 

Entretanto, ele discordava veementemente dos ideais dos líderes dessa revolta, pelo 

caráter violento e pouco esclarecido de suas ações. Mas com o tempo foi convencido 

pelos anabatistas a conduzi-los em sua fé, pois estes viam nas buscas de Simons a 

conciliação de uma conduta pacifista com as doutrinas expostas na bíblia. Outro fato é 

que ele estava longe de seguir os rigores das doutrinas da igreja romana. Desse modo, 

Simons acabou sendo visto como um porto seguro aos anabatistas, apesar de sua 

condenação a revolução e a sua permanência junto à Igreja Catôlica Apostôlica Romana 

(BENDER & HORSCH, 1936). 

Foi somente quando um grupo de anabatistas, entre eles o irmão Simons, 

tomaram um velho mosteiro abandonado em Oude Kloster, em Bolsward, na Holanda – 

e, posteriormente, foram cercados e assassinados pelas forças do Reino Holandes –, que 

Menno Simons resolveu contestar sua lealdade e entregar o seu cargo junto a Igreja 

Católica, em 1535. Nesse ano Simons abandonou definitivamente a igreja e escreve uma 

carta de renúncia ao Papa
15

 (MASKE, 1999). 

Depois desse fato, ele inicialmente pregou na igreja católica onde fora 

ordenado, da mesma forma que haviam feito Lutero e Calvino. Aos poucos, porém, essa 

situação foi se tornando insustentável entre a igreja, o conselho da cidade de 

Witmarsum e Simons, obrigando a deixá-la. Foi então que resolveu se lançar em uma 

viagem pelas terras Frísias e assim entrar em contato direto com as comunidades 

anabatistas que vivam nos Países Baixos. No contato com elas se converteu em bispo 

junto aos Obbenitas, grupo formadado pelo reformador holandês Obbe Philips, 

verdadeiro patrono fundador da igreja anabatista nos Países Baixos e o primeiro a 

organizar o que são hoje os menonitas. 

Mas a ressaca da Revolta de Münster foi sentida fortemente na mundo 

germâncio. Como consequência dela, os anabatistas se dividiram em dois grupos: os 

pacifistas e os revolucionários. Aqueles que tinham o ideal pacifista pensavam, segundo 

Maske (1999), em "um isolamento do mundo, especialmente o estabelecimento de 

colônias onde o Reino de Deus seria formado pela desistência aos valores mundanos e a 

obediência aos ensinamentos de Cristo contidos na Bíblia". Essa visão pacifista acabou 
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 Para Maske, isso se deu em 1536. 
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por ganhar da versão revolucionária entre os anabatistas holandeses. As consequências 

dos tumultos em que os anabatistas estavam totalmente imergidos começaram a se 

sentir no SIRG. Foram perseguidos ferrenhamente pela rainha estrangeira, Maria da 

Holanda, que os levou à fogueira, ao afogamento ou ainda à espada das autoridades das 

cidades que haviam se estabelecido (BENDER & HORSCH, 1936). Além disso, a 

Igreja Reformada Holandesa foi formalmente criada e, em razão das transformações do 

cenário reformado holandes, o líder da comunidade, Obbe Philips, desligou-se dos 

anabatistas (MASKE, 1999). O grupo religioso, de repente, se viu sem liderança, 

acabando por encontrar em Menno Simons um líder que reorganizou a comunidade 

dispersa pelas regiões Frisias e no Noroeste do SIRG, entre aqueles adeptos dos valores 

pacifistas. Daí, então, advém a nomenclatura atual, menonitas, que são aqueles 

anabatistas que se uniram sob a visão pacifista, com a Igreja/Religião separada do 

Estado, e ainda com o ideial de viver em colônias autônomas e religiosas, proposta por 

Mennos Simons. 

A Comunidade de Witmarsum, no Paraná, decende dessa visão. O ideal de 

pacifismo como elemento histórico é até hoje mencionado como ponto central de sua 

conduta. A construção do “Reino de Deus na Terra” é uma ideia que opera e resiste. 

Mais do que isso, ela é a razão da comunidade se organizar em formato de colônia nos 

dias de hoje. Se não fosse pelo sentido histórico, organizado quando os menonitas se 

dividiam em revolucionários e pacifistas, a Comunidade de Witmarsum jamais existiria. 

É pela necessidade de preservação desse valor que o espaço menonita se constroi. 

Assim, o terceiro sentido de colônia existente no Brasil se revela aqui de forma 

mais complexa, mostrando ser ele um sentido não estático e nem possível de ser 

empregado de forma genérica, ou totalizante, ele varia segundo o grupo que o utiliza. 

De forma particular aos menonitas, ele é invocado segundo um cunho 

fundamentalmente religioso, embora hajam os elementos familiares, de residência, do 

trabalho etc. Nos menonitas ele representa a forma espacial que organizam sua 

sociedade numa tipo organismo "autônomo" de forma abstrata, pois ele não existe no 

status jurídico nacional, aliás nenhuma colônia do terceiro sentido existe juridicamente, 

existe apenas enquanto sentimento étnico, ou religioso como para os menonitas. 
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A necessidade da Heimat está em  compartilhar a ideia menonita de não viver 

entre valores mundanos, afastando desses quando plantam e colhem aquilo que creem 

ser o ensinamento de Cristo para os homens, preservando suas origens e história em 

busca da salvação. 

Para evitar mais perseguições os membros foram aconselhados, segundo 

(MASKE, 1999), a casar-se apenas com gente de "dentro da fé". As comunidades foram 

buscando lugares isolados do mundo, como afirma novamente Maske (1999), 

"buscando levar uma vida à margem ou além de suas fronteiras originais". 

Tomado o pacifismo como doutrina central os menonitas passaram a não lutar 

contra as forças repressivas de governos e tampouco com as outras correntes cristãs. 

Mas, nem por isso, a perseguição acabou ou os conflitos deixaram de existir, tanto pelo 

espírito da época, quanto pelo fato de suas doutrinas e os choques ideológicos ao largo 

dos anos se fazerem contra as doutrinas políticas dos Estados onde habitaram. 

 

As formas de expressão deste discipulado opcional eram o amor e o 

pacifismo, que não admitia a participação em atos de violência, guerras ou se 

colocarem submissos à disciplina militar, pois tais comportamentos eram 

considerados contrários aos exemplos e ensinamentos de Cristo e de seus 

apóstolos. No segundo ponto, a natureza da Igreja era definida como uma 

reunião voluntária dos convertidos, completamente desvinculada do Estado. 

Os membros da Igreja deveriam ser unidos com base exclusiva na sua 

lealdade para com Cristo e no amor de uns para com os outros. Esta vida de 

discípulos os separaria do mundo. Era aconselhado estar separado do mundo, 

através do estabelecimento de colônias isoladas, auto-suficientes, com pouco 

contato em relação ao mundo exterior. Tal isolamento passou a ser mais e 

mais necessário em função da perseguição sistemática que os menonitas 

sofriam. (MASKE, 1999, p.38) 

 

As trocas de religião pelos governantes durante o SIRG levaram a constantes 

conflitos com outros grupos religiosos, tanto os reformados quanto com os católicos. 

Esse fato, juntamente com a bula da Paz de Augsburg, fazia com que todos os súditos 

fossem obrigados a seguir a religião do Estado conduzindo, devido as mudanças 

constantes de religião, a revoltas por partes dos fieis das diferentes igrejas naquela 

época. 
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Os menonitas, como outros tantos reformados, se recusavam em seguir esse 

preceito e a religião pare eles não podendo estar vincualada ao Estado, como relatou 

Minnich, 1966, aumentou ainda mais a tensão. Além disso, acabaram se isolando, tanto 

pelo ideal de organização social e espacial, quanto pelo fato de que nenhum Estado 

Europeu jamais ter declarado na história da sua religião de Estado o "menonitismo". 

Sendo assim, ficavam sem proteção e os seus questionamentos aos preceitos do Estado 

dentro da religião continuavam a gerar conflitos com os governos. Isto, tanto por não se 

converterem à religião oficial, quanto por não servirem aos exércitos. 

O não alinhamento ideológico dos menonitas com a Igreja de Roma ou com 

outros grupos religiosos dominantes tornava-os fracos nas disputas entre os 

reformadores e os contra reformadores, os quais, em geral, tinham a proteção de alguma 

parte da nobreza germânica ou de uma grande igreja. Somam-se a essess fatos os 

ensinamentos pacifistas de Menno Simons, que os impedia de lutar em qualquer guerra, 

colando-os em uma difícil situação de interesses entre as nobrezas no tempo de caos 

social e início de formação dos grandes impérios. A Rainha Maria, regente da Holanda, 

ordenou ainda a perseguição ao grupo, com medo de que suas ações levassem a uma 

reprise dos acontecimentos ocorridos na cidade de Münster. Todos esses pontos, que 

culminavam em perseguições, acabaram por levá-los a fugir dos Países Baixos e das 

regiões próximas no SIRG. Essa história de perseguição, com hiatos e razões históricas 

múltiplas, durou cerca de 400 anos, ocasionando a dispersão dos menonitas por todo o 

mundo ocidental, incluindo ainda a Rússia (MINNICH, 1966). 

A busca por lugares em que poderiam professar sua fé, sem ter de se envolver 

em lutas, respeitando o preceito do pacifismo − ponto diververgente com os interesses 

dos soberanos da Europa e de alguns lugares das Américas − os forçou a seguir 

inicialmente para a Europa do Leste, pois lá ainda não se enfrentava a crise de 

superpopulação e seus soberanos começaram a buscar "aldeões" que se interessassem 

em pagar impostos e produzir bens em suas terras. As regiões do leste estavam distantes 

dos interesses coloniais, dos novos projetos de Estado-Nação surgidos na Europa 

Ocidental e dos conflitos religiosos da reforma. Alguns desses governantes ainda 

ofereceram aos menonitas dois pontos convergentes com seus interesses: liberdade 

religiosa e isenção do serviço militar. Maske, 1999, cita a Morávia e o Palatinado no 

SIRG; a Galícia e a Volínia (região entre a Ucrânia e a Polônia); a Prússia Ocidental; a 
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Prússia Oriental; e Dantzig, como os primeiros lugares a darem axilo ou buscarem os 

menonitas como seus súditos. Em diversas levas, os menonitas da Holanda, do SIRG e 

também os que restaram na Suíça foram lentamente se transferindo para essas regiões. 

Essa foi a segunda grande diáspora menonita. Agora eles saíam dos Países 

Baixos, do Noroeste e do Sul do Sacro-Império, além de parte da Suíça
16

, em direção a 

um ponto comum. A maioria seguiu em direção a Danzig (hoje Gdansky, Polônia), na 

região do delta do Rio Vistula, em um enclave no Reino da Prússia, pertencente a 

Pomerânia, eleitorado de Brandenburg, no ano de 1547 (MINNICH, 1966). 

Dessas imigrações internas na Europa o grupo foi se dividindo por razões 

geográficas, e posteriormente históricas, tendo resultado em três grandes grupos: os 

Hutteritas, os Amish e os Menonitas. Os menonitas de Witmarsum pertecem ao grupo 

que imigrou da Frísia para a região do Rio Vistula, Danzig, que hoje pertence a Polônia 

e posteriormente a Rússia. 

As concessões iniciais dadas a eles em Danzig com o tempo foram tensionadas 

pelos governantes que se seguiram, bem como por outros protestantes que chegavam ao 

local no fluxo da Reforma Protestante. Em Danzig conseguiram ficar cerca de 250 anos, 

evitando grandes conflitos em boa parte desse período, na medida em que os acordos 

para pagamento de impostos, cultivo da terra e a inseção ao serviço miltiar eram 

respeitados. Na Polônia a sua agriculta e suas comunidades se espelhavam de acordo 

com os preceitos de colônia e com as formas históricas de cultivo que estavam 

habituados nos Países Baixos. Ou seja, como relata Egon Phillipsen no Heimat Museum, 

eles drenaram os rios, criaram diques, desenvolveram as famosas técnicas holandesas de 

drenagem com moinhos, obtendo prosperidade e respeito na região. Mas os anos 

passaram e os interesses da elite local foram mudando, por isso as tensões cresceram. 

O passar dos anos trouxe uma série de leis que interferiram no modo de vida 

dos menonitas estabelecidos. Os governantes locais começaram a cortar as regalias 

dadas quando eles haviam chegado. No fim já não era mais possível repassar aos filhos 

fora da "linhagem pura de casamento"
17

 todos os benefícios. Assim, aqueles que 
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 Muitos menonitas suíços e do sul do império nunca foram a Danzig, partiram diretamente para os EUA. 
17

 Quando o casamento não era entre dois menonitas. 
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casassem fora da religião tinham de colocar seus filhos à disposição do serviço militar 

obrigatório. Depois disso, em razão da recusa em servir o exército, foram aumentados 

os impostos aos grupos que não quisessem servi-lo, a fim de financiar aqueles que 

lutassem em nome da Prússia, afetando, nesse período, quase que exclusivamente os 

menonitas.  

A Revolução Francesa e as guerras napoleônicas fizeram com que a Prússia 

Oriental se preparasse para a guerra. Os menonitas não estavam dispostos a lutar nela, 

mas os governantes estavam desesperados em defender suas terras. Como retaliação à 

recusa dos menonitas, os impostos foram aumentados novamente e eles foram proibidos 

de comprar novas terras, numa tentativa de forçá-los a servir o exercíto ou deixar a 

região. Assim, o sistema de divisão por herança dos terrenos logo se esgotou, pois a 

tradição menonita exigia a divisão dos pertences em partes iguais aos seus filhos, a fim 

de garantir melhor qualidade de vida para todos, preservando a existência das colônias 

(MASKE, 1999). 

Nesse tempo, a língua do culto passou a ser o alemão padrão (Hochdeutsch), 

muito provavelmente devido à popularização da Bíblia de Gutemberg e porque a 

sociedade que os englobava falava em sua maioria o alemão. O Plautdietsch, língua dos 

habitantes do noroeste do império e de parte da Holanda, de onde vinha a maioria dos 

menonitas de Danzig, passou a vigorar apenas na esfera familiar, deixando o alemão 

como língua litúrgica e para a vida pública (MASKE, 1999). 

Esta característica se mantem até hoje. O Plautdiesch, tido como dialeto pelos 

que falam alemão no Brasil, é língua usada na comunidade nas relações cotidianas da 

maioria das famílias. O seu uso é quase que exclusivo da porta para dentro e não se usa 

na escrita ou tampouco em momentos comunitários. Quando os menontias se encontram 

para organizar a comunidade, nas trocas de palavras, alimentos e negócios, o 

Hochdeutsch prevalece. O Plautdiesch não é sequer ensinado na escola ou usado dentro 

da igreja. Seu papel se restringe à esfera familiar. 

Hoje, em Witmarsum, algumas famílias pensam em formas de preservação e de 

utilização desta língua na vida pública, mas esses projetos ainda estão em fase de 

discusão na comunidade. 
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Em razão das contendas cada vez mais acirradas, os menonitas da região de 

Danzig começaram a buscar novamente uma zona periférica, isolando-se da vida 

conturbada das regiões mais densamente povoadas da Europa Central e dos problemas 

políticos dessas regiões. Katharina II, a Grande, princesa de Brandenburg, havia se 

tornado a Czarina do Império Russo. Como ela era adepta dos ideais do Iluministas, e 

também de valores nacionais alemães, buscou em seu reinado modernizar a Rússia e 

enfraquecer os grandes latifundiários ortodoxos desse império. Por sua origem 

germânica, ela acreditava que entre os povos do SIRG havia um maior desenvolvimento 

social e econômico, do que entre aqueles que ela encotrava na Rússia Imperial. A sua 

política passou então a pregar uma germanização da Rússia, que iria modernizá-la. No 

momento da coroação da Czarina, a Rússia Imperial havia conquistado terras do 

Império Otomano, em uma grande região que estava agora desabitada pela morte de 

seus defensores. A fim de ocupar a região, Katharina publica um edito convidando 

todos os germânicos do mundo, independente de credo, língua ou status social, a se 

instalarem nessas regiões "desabitadas" da Rússia. Sabendo da situação dos menonitas, 

ela envia a região do Vístola o Barão Georg von Trappe e ele propõe aos menonitas a 

eleição de dois representantes para conhecer as terras na região do Rio Volga para 

posteriormente transferirem toda a comundiade para aquele local (MASKE, 1999). 

As tensões geradas pela impossibilidade de comprar terras adicionadas ao fato 

do convite feito colocar as mesmas regras que haviam sido dadas aos menonitas 250 

anos antes, quando chegaram a Danzig, além da boa avaliação dos dois representantes 

menonitas sobre a Região do Volga, favoreceram o abandono da região do Vístola e a 

migração em massa em direção ao Volga Russo (MASKE, 1999; DÜCK, 2005). 

Esta forma de mudança é um ponto também recorrente na história menonita. 

Enviar representantes para escolher novas terras onde devem instalar uma nova Heimat, 

ou uma Heimat translocada, é até hoje utilizada. Witmarsum foi erguida assim e durante 

meu trabalho de campo alguns menonitas mexicanos buscaram o Brasil para erguer 

novas colônias, enviaram representantes para Witmarsum a fim de saber sobre a 

viabilidade de translocarem-se para o Brasil. Esses menonitas fizeram contato com os 

colonos de Witmarsum – como relatado por Egon Phillipsen, em seguida enviaram 

representantes até a comunidade. Eles pediram ajuda para a compra de terras e a 
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instação de uma nova colônia. Da mesma forma como no passado, um grupo foi 

designado a estebelecer contato prévio e vir ver as viabilidades para efetuar a mudança. 

Entre 1789 e 1850 os menonitas iniciaram a terceira grande diáspora, centenas 

de grupos abandonaram a Região do Vístula e partiram em direção as terras dadas na 

atual Ucrânia, fundando ali diversas colônias
18

. Outros seguiram em direção ao Vale do 

Rio Volga, entre a Rússia e o Cazaquistão, juntamente com outros alemães, chamados 

hoje de Alemães do Volga. No entanto, diante da crise que assolava as comunidades no 

Vístula, e em outras partes da Europa Central, algunsgrupos se dirigiram aos EUA e ao 

Canadá, motivados por diversas influências, entre elas o fato de que lá já existiam 

alguns anabatistas suíços que haviam imigrado em outros tempos, além da ampla 

liberdade religiosa que existia nesses países somadas às divergências internas do grupo 

no Vístula. Na América, os menonitas reunidos com os anabatistas suíços formaram os 

Amish dos EUA, principalmente nos Estados da Pensilvânia e de Ohio. A razão da 

decisão de juntar essas comunidades, entre outros tantos fatores que podemos 

relacionar, está no fato de que muitos menonitas do Vístula tinham origem suíça. 

Também porque alguns deles estavam ligados a alas mais conservadoras da igreja 

menonita na Europa (MINNICH, 1966). 

Os menonitas que partiram para a Rússia, segundo Egon Phillipsen, após a 

chegada e o período de estabilização, conseguriam novamente prosperar, chegando a 

deter cerca de 10% das indústrias dentro do império. Para Minnich (1966), eles 

chegaram a possuir 6% das máquinas agrícolas de toda a Rússia. Além disso eles 

fundaram diversas instituições, tais como: escolas, igrejas, hospitais, asilos e orfanatos. 

Outro ponto importante foi o intenso crescimento populacional. No ano de 1800 viviam 

lá cerca 10.000 menonitas, em 1920 eles chegaram a 120.000 (DÜCK, 2005). 

As tensões que ocorreram em Danzig com a elite local se reavivaram com a 

elite Russa. A diferença, entretanto, era o fato de que a Rússia era um império 

centralizado. Assim, de governo em governo Russo as regras foram modificadas, assim 

como os sistemas políticos. Com isto, os menonitas foram obrigados a novamente se 

isolarem. Esse isolamento de fato não atrapalhava muito suas vidas, nem era um fato 

novo, já que a ideia de isolamento sempre existiu e eles já estavam acostumados a terem 

                                                           
18 Molotschna e Choritza. 
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que se casar entre si para preservar suas terras na Polônia, ou para evitar conflitos na 

Holanda. Como diz Minnich (1966): 

 

Nos 150 anos que os menonitas ficaram na Rússia, sob condições de tratados 

ditados pelo império, foram autorizados a desenvolver tanto sua liberdade 

religiosa, quando a liberdade política de forma autônoma, resultando em um 

sistema sócio-cultural único entre os de sua fé religiosa. Por um decreto do 

Estado Russo, os menonitas foram obrigados a desenvolver seu próprio 

sistema de auto-governo. Os anabatistas, que sempre evitaram atividades 

governamentais, agora tinham de constituir o que era praticamente um Estado 

dentro do Estado. A contradição inerente que isto envolveu foi por eles 

resolvida recorrendo a uma separação bastante técnica entre Igreja e Estado. 

Mas o desenvolvimento de um grupo social coeso, que residia nas 

comunidades menonitas isoladas, usando uma língua estrangeira para os 

russos e vivendo em uma situação onde a igreja e a sociedade tornava-se 

intimamente misturada, se não fundida, transformou os menonitas de uma 

seita religiosa em um grupo étnico. Se eles não eram um povo quando 

chegaram, foram forçados a se tornar um pelo Czar. (grifos meus) 

 

Durante a presença no império russo, onde permaneceram por mais de 150 

anos, o acordo que tinham de: não pagar impostos; não servir ao exército; direito a 

profissão de sua fé etc., na condição de não praticarem o proselitismo, foram 

gradativamente sendo retirados e outras regras passaram a existir, novamente 

interfirindo no seu modo de vida, levando a tensões. As coisas se tensionaram mesmo 

quando o novo Czar da Rússia, na busca de russificar todo o império, proibiu o 

casamento inter-étnico e inter-religioso, além da proibição da edificação de cidades 

entre os grupos não russos. O Czar também impôs o ensino exclusivamente em russo 

para todos os habitantes do império. Por fim passou a cobrar impostos e pregar a 

russificação de todas minorias étnicas no país. Düske (apud MASKE, 2005) nos diz: 

 

Em 1891, por determinação imperial, toda a educação deveria ser dada 

exclusivamente em língua russa. Mais tarde, durante a Primeira Guerra 

Mundial, os menonitas teriam sido acusados de colaborar com a Alemanha, 

em função de serem considerados etnicamente alemães e falarem o alemão. 

Com a guerra civil entre os Exércitos Vermelho e Branco, suas propriedades 

foram devastadas. Logo depois vieram grupos de salteadores armados, 

roubando tudo que podiam, matando e queimando o que restava.  

 

A situação insustentável chegou ao ápice em 1917, com a Revolução Russa e a 

criação da União Soviética. Os soviets perseguiram ferrenhamente as religiões dentro de 
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seus domínios, como também as minorias étnicas que não aceitavam as doutrinas do 

politburo ou qualquer um que tivesse divergência aberta às ideologias do partido 

comunista. Além disso, na proposta de criação do novo homem, valores tradicionais 

precisavam ser suprimidos por valores comunitários, o que colocava os valores 

filosóficos russos comunitários no centro de toda a sociedade. Segundo Bender & 

Horsch, 1936, e Egon Phillipsen, os soviets acabaram por confiscar as terras de quem se 

recussase a servir ao exército vermelho ou em alimentá-lo. Essa tensão, agora extrema, 

levou os menonitas a buscar desesperadamente novos lugares para viverem. Assim se 

inicia uma quarta diáspora, dessa vez menos organizada em razão dos acontecimentos 

(BENDER & HORSCH, 1936). 

Desde a Revolução Russa os menenonitas se viram em uma difícil situação 

dentro da URSS. Muitos foram mandados aos Gulag's
19

, outros fugiram para Moscou. O 

Kremlin autorizou 15.000 "alemães", entre eles menonitas, a pedirem asilo à Alemanha 

e ao Canadá. Em 1928, Stalin liberou apenas 6.000 deles a saírem da URSS, entre 

aqueles que estavam no que hoje é a Ucrânia, Rússia e Cazaquistão. Mesmo diante 

dessa crise o governo canadense começou a impor restrições a velhos, doentes e 

deficientes. Assim, dos 15.000 requisitantes de refúgio em Mosocu e dos 6.000 

autorizados a sair, somente 1.344 conseguiram permissão para emigrar ao Canadá. Em 

razão disso muitos começaram a fugir ilegamente e chegar na Alemanha em busca de 

refúgio (DÜCK, 2005). 

Na Alemanha os acordos para a imigração ou para o refúgio não estavam 

certos. A situação tensa vivida pelo país, em um momento pós primeira guerra mundial, 

a qual haviam perdido, levou os alemães a recusarem a concessão de axilo. Os que 

estavam na Alemanha foram forçados a buscar soluções imediatas e abandonar o país. 

Um menonita russo-alemão, Dr. Benjamin H. Unruh, em meio a tensão vivida entre os 

refugiados, os incentivou a virem ao Brasil (MINNICH, 1966). 

A difícil situação dos que restaram, para os que não tinham conseguido ir ao 

Canadá ou ficar na Alemanha, os levaram a buscar em outros países permissão para 

imigração. O Paraguai aceitou receber alguns menonitas e o Brasil se mostrou aberto à 

                                                           
19 Campos de trabalho forçado onde milhares morreram. 
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imigração, porém, de antemão, descartou a possibilidade de isenção sumária ao serviço 

militar (DÜCK, 2005). 

Embora o Brasil não abdicasse da isenção ao serviço militar o país começou a 

tornar-se atrativo aos olhos dos menonitas. Os menonitas souberam, provavelmente pela 

boca de Unruh, da liberdade religiosa constitucional no país; do extenso número de 

imigrantes e descedentes que existiam no Brasil, em especial os germânicos, onde eles 

representavam a segunda
20

 maior cumunidade nas Américas, superado apenas pelos 

EUA; souberam da extensa disponibilidade de terra bem como de outros dados que 

tornava o país apropriado para a emigração. Diante desses indicadores o Brasil foi 

aceito por eles, vindo a receber a primeira leva de menonitas da sua história, em 1930. 

A partir da história epopeica descrita acima, revelam-se os fundamentos para o 

modo de ser menonita, construído tanto por ideias religiosas quanto por condições 

históricas, balizando o processo de produção de espaço, ou da constituição de uma 

heimat, fruto de uma representação sobre sua história, que se conta e preserva 

internamente ao grupo. 

Aqueles que compartilham a história menonita e revelam em sua genealogia 

esse passado de translocações, além de viverem sobre o mesmo cotidiano, são aqueles 

que compartilham de uma determinada heimat.  

Assim o ideal espacial comunitário dos menonita é fruto da representação 

histórica dada pela lembrança (preservação) de seu passado, intrisicamente conectada 

com os fatos religiosos que os levaram a conversão e do desenvolviemnto da sociedae 

europeia, os quais são remetidos no presente, concedendo aos indivídios menonitas os 

objetivos gerais deles no mundo, bem como os sentidos que devem ser buscados por 

eles ao viverem em comunidade. 

De sua história se tira os porquês do seu formato de colônia, a importância do 

pacifismo e do isolamento do mundo "mundano", reforçados pelos contextos de guerra 

ou perseguição que os levaram a reafirmar esse modelo de vida. Pertencer a essa 

história faz com que o grupo se enxergue como integrantes da colônia, já que aqueles 
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 Em números absoluto e não em porcentagem da população do país. 
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que seguiram outros caminhos nos momentos de tensão histórica acabaram por se 

constituir em outras agremiações religiosas, como os Amish e os Hutteritas, ou deixar a 

vida baseada na ética cristã reformada menonita. 

As histórias guardadas no museu estão assentadas tanto nos objetos trazidos 

por menonitas que moram lá, alimentando o acervo da instituição, quanto no discurso 

desenvolvido pela família Phillipsen quando esta apresenta aos turistas a história da 

comunidade. Assim, dentro do museu estão preservados, mapas, livros, cadeiras 

escolares, objetos hospitalares, teares, roupas, bordados, a genealogia dos membros da 

comunidade, fotos, embalagens de produtos de empresas de menonitas locais: como um 

pacote de salgadinhos da empresa Elma Chips, objetos agriculas e da pecuária, 

utensílios domésticos, objetos domésticos em geral, tais como camas, cadeiras e mesas e 

etc.  

O discurso histórico menonita é apresentado no museu em geral em português, 

mas existe ocasiões onde ele é feito em alemão e também em plattdeuutsch. Variando 

segundo quem é o visitante.   
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3. OS MENONITAS NO BRASIL E A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA 

HEIMAT 

 

3.1 O Paraná e a Imigiração Menonita 

O Estado do Paraná se inseriu na política de recebimento de imigrantes e na 

fundação de núcleos coloniais nacional a partir de 1829 quando, segundo Spina (2003, 

p. 8) "João da Silva Machado (Barão de Antonina) funda, nas margens do Rio Negro, 

uma colônia de imigrantes alemães (238 indivíduos), com o objetivo de reduzir os 

ataques que sua propriedade sofria por parte dos índios xokleng".  

As iniciativas que se seguiram a essa empreitada marcaram profundamente a 

composição étnica e histórica do Paraná. O Estado antes estava formado por: índios, 

principalmente os Xoklens, Kaigangs e Guaranis; negros, que aqui viviam como 

quilombolas, ou como cativos dentro do sistema colônial português; e os portugueses e 

espanhois – colonos (do primeiro sentido). Formando o que ficou conhecido como os 

tropeiros, os missioneiros, os estancieiros, os caiçaras, os faxinalenses, além dos que 

viviam no mundo "urbano" das sedes coloniais portuguesa. Desde essa primeira 

iniciativa do Barão de Antonina, inúmeras empresas, agências e empreendimentos 

colonizadores foram desenvolvidos no Estado ao longo do Séc. XIX e a primeira 

metade do Séc. XX. Esses organismos tinham como fins promover a ocupação do 

território estadual, instalando em suas posses centenas de núcleos coloniais de 

imigrantes. 

Os imigrantes que chegaram ao Paraná originavam-se das mais diversas 

regiões da Europa. Eles falavam diferentes línguas, professavam diferentes religiões e 

pertenciam a diferentes grupos étnicos. Embora a imensa maioria fosse de indivíduos 

procedentes da Europa, não foram poucos os que vieram do Oriente Médio, 

principalmente da Síria e do Líbano, como também aqueles que chegaram do extremo 

oriente da Ásia, majoritariamente do Japão. Esses imigrantes desembarcavam aqui por 

intermédio de empresas colonizadoras, mas vinham por vezes de forma independente, 

sem o auxílio de organismos, apenas seguindo o fluxo da febre da imigração desse 

período. 
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Dentre esses grupos que chegaram ao Paraná, os eslavos preponderaram, 

principalmente a partir das políticas de imigração produzidas pelo ex-presidente da 

então Província do Paraná, Alfredo E. Taunay que, em outro momento, também foi 

Governador da Província de Santa Catarina. Os eslavos imigrantes eram 

majoritariamente poloneses e ucranianos. Em menor número ainda desembarcaram 

russos, tchecos e outros mais, como lituanos, letões, bielorrussos, croatas e judeus com 

origens nesses países (SPINA, 2003; MARTINS, 1955). 

A vinda desses imigrantes eslavos carrega ainda fatos pouco explorados. Um 

destes é a existência de grupos germânicos vivendo em regiões pertencentes aos países 

de origem desses imigrantes eslavos, ambos vinham juntamente. Nessa época viviam 

nesses países pessoas que falavam algum dialeto/língua proveninentes de regiões que 

hoje pertencem aos territórios da Alemanha, da Áustria, da Suíça e de Luxemburgo. 

Essa imigração de povos de origens distintas gerava confusão que conduz a outro ponto 

pouco estudado, sobre a classificação étnica no momento da chegada dos imigrantes 

eslavos. Muitos navios vinham com grupos de germânicos e, quando desembarcavam 

por aqui, tinham o registro desses imigrantes feito, ora como alemães, ora como 

"étnicos-nacionais" do país que provinham (SPINA, 2003; SCHULZE, 2014). A 

consequência dessa confusão se expressa nos registros que apontam a chegada de menos 

alemães/germânicos do que de fato vieram, onde se pode notar as disparidades nos 

censos populacionais realizados posterioremente no Paraná quando era consultada a 

origem dos indíviduos. 

As imigrações internas no Continente Europeu foram uma das responsáveis 

pela presença de germânicos em muitos desses países. Elas ocorreram segundo 

diferentes perspectivas históricas, durante diferentes épocas. Em geral, os germânicos 

nesses lugares acabaram sendo referidos a partir da junção do gentílico − alemão − 

acrescido do nome da região que ocupavam. A exemplo os Alemães do Volga
21

; os 

Alemães do Báltico
22

; e os Alemães Bucovinos
23

 (SPINA, 2003; MANTZ, 2014). 

                                                           
21

 Volga é o nome de um rio que atravessa os territórios da Rússia e Cazaquistão. 
22

 Mar interior do Norte da Europa, que banha, entre outros países, a Lituânia, a Letônia e a Estônia 

(nações hoje conhecidas como países bálticos). 
23

 Alemães que viviam na área da Cordilheira dos Cárpatos – segunda maior cadeia de montanhas 

europeia, que forma uma meia lua entre a República Tcheca, Polônia, Eslovenia, Ucrânia e Romênia e 
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Os germânicos se espalharam pela Europa desde sua formação como povo. No 

entanto, desde o Século XV até a segunda guerra mundial grupos germânicos 

originários dos territórios que abrangeram no passado o SIRG, o Império Austro-

Húngaro e também a Suíça, assim como os que viveram em impérios, reinos e 

repúblicas que seguiram estas estruturas de Estado, imigraram pela Europa Central e a 

Europa do Leste. Em verdade, eles acabaram por se deslocar a todos os continentes. Há 

multiplos motivos que causaram essas diásporas, alguns deles, conforme já abordado no 

capítulo anterior, foram a busca de asilo religioso ou político; a busca de condições 

melhores de vida − fugindo da super-população ou da fome –; e a vontade dos governos 

imperiais de estabelecerem regiões "pró-alemãs" ao redor do mundo, ou conquistar 

regiões para si (MANTZ, 2014; SCHULZE, 2014). 

Por isso, quando foram registrados como alemães na sua chegada ao Brasil, as 

múltiplas identidades germânicas, unificadas em torno da identidade alemã, foram 

suprimidas as diversas variantes existentes dos germanicos. Este "erro" foi feito por 

interesse tanto do governo nacional brasileiro, quanto dos Impérios Prussiano e Alemão, 

como também pelo desconhecimento da própria população brasileira sobre essas 

características. 

O interesse dos impérios Prussiano e Alemão estava em desenvolver uma 

região "pró-alemã" no Brasil e na América do Sul, já que a Argentina e o Uruguai 

seguiram os mesmos preceitos (MANTZ, 2014). O interesse do Brasil estava em 

impedir o fortalecimento étnico dos grupos, miscigenando e confundindo suas raízes. 

Para a população, a classificação de "alemães" se dava na identificação do tronco 

lingüístico ao qual pertenciam as línguas usadas pelos colonos que aqui chegavam 

(SCHULZE, 2014). 

Nesse panorama, os menonitas foi um desses grupos de origem germânica tido 

no Brasil, até hoje, como alemães, embora algumas vezes tenham sido referidos como 

russos. Mesmo jamais tendo tido a cidadania alemã, muito menos o sentimento étnico 

russo, os menonitas brasileiros são enquadrados como tais em razão dessa perspectiva. 

Schulze (2014), diz: 

                                                                                                                                                                          
os Suabios (Schwäbisch) com origem entre a Baviera e Baden Wuntenberg, hoje conhecida como 

Regionromantisch, os quais viviam principalmente nos países balcânicos. 
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Longe de comporem um mesmo povo, esses imigrantes vinham das mais 

distintas regiões da Europa Central, como Hunsrück, Pomerânea, Westefália 

e Württember. Em cada uma dessas regiões viviam segundo uma cultura 

própria, falando um dialeto específico. Muitos não sabiam nem mesmo falar 

alemão formal (hochdeutsch) e não possuíam cidadania alemã. O que, aliás, 

só viria a existir em 1871, ano da fundação do Império Alemão. Antes disso, 

esses indivíduos eram cidadãos de Estados como Prússia e Baviera. Para 

além de toda essa diversidade germânica, até mesmo os suíços e os austríacos 

acabaram incluídos na categoria de "imigrantes alemãs", pelo simples fato de 

falarem a língua alemã. (SCHULZE,2014). 

 

Durante minha pesquisa junto à comunidade de Witmarsum não foram raras as 

vezes que turistas chegaram à comunidade relatando estar conhecendo uma "colônia 

alemã" no Brasil. Os registros de imigração colocam muitos deles, quando aqui 

chegaram, como russos, em razão dos fatos já mencionados. 

Sendo assim, pensar quem são os menonitas e que espaço eles produzem, não é 

possível sem antes observar atentamente a sua história e as suas origens. Com a história 

dos menonitas, escrita no Capítulo 1 do presente trabalho, os menonitas de Witmarsum 

se encaixam como indivíudos com origens na região da Frísia e que de lá partiram numa 

saga religosa que os levaram a percorrer o mundo. A saga da colônia, conforme narrada 

pelos seus membros, começa exatamente no distante Século XVI, junto com a reforma. 

Dessa época eles partiram em busca de liberdade para exercer suas convicções 

religiosas, translocando-se pelo mundo, buscando viver segundo sua ética de fé em 

Cristo. Por isso não é possível classificá-los como "alemães", muito menos como 

russos, pois apenas como grupo étnico são germânicos e talvez "Frísios semi-nômades". 

A sua cultura é fruto das suas origens Frísias, mas que foi trabalhada com os 

elementos culturais dos lugares que passaram, como Gdansk (atual Polônia), Rússia e 

Ucrânia e Brasil, dentro das perspectivas peculiares de sua religião.  

 

3.2 A criação da Colônia em Witmarsum 

A construção da heimat brasileira se inicia em caráter de refúgio, por isso 

mesmo começa não muito organizada. Os menonitas buscaram o Brasil e também o 

Cone Sul, por falta de opção, já que Canadá e Alemanha não lhes concederam asilo. 
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Também porque a situação na Alemanha, sem visto, não permitia que permanecesem 

por lá por muito mais tempo. Outros locais da Europa não eram possíveis, dada a 

destruição após a primeira guerra. Voltar para a Rússia, agora URSS, era impensável, 

uma vez que ela era governada por ninguém menos que Joseph Stalin. 

A Hanseatic Company, companhia de colonização com sede em Hamburgo, na 

Alemanha, foi quem trouxe uma solução possível. Essa companhia tinha terras na 

cidade que hoje é parte dos municípios de Ibirama e Witmarsum, no Estado de Santa 

Catarina. No ano de 1930, essa empresa ofereceu aos menonitas essas terras sob certas 

condições: eles poderiam viver nelas, mas elas estariam cedidas em caráter de 

empréstimo, com a opção de compra posterior. Mesmo não sendo ideal, diante das 

dificuldades, os menonitas aceitaram essa oferta e partiram para o Brasil, embora outros 

grupos tenham preferido seguir para a Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Assim, sem enviar representantes, confiando nas dimensões ditas, que 

pareciam propícias para que desenvolvessem a próspera agricultura que haviam 

formado na Rússia e também por poder viver no país em formato de colônia, um grupo 

elegeu o Brasil como o melhor destino e começaram os trâmites da imigração 

(MINNICH, 1996). 

O Governo Brasileiro concedeu a autorização e houve, da parte dos menonitas, 

a aceitação para que os jovens que completassem 18 anos servissem o exército nacional, 

caso fossem chamados. Diante das circunstâncias difíceis de visto na Alemanha, mas 

com o apoio da Cruz Vermelha Germânica e de outros menonitas pelo mundo para 

realizar essa imigração, no dia 16 de Janeiro de 1930 partiu do porto de Hamburgo o 

navio Monte Olívi em direção ao Brasil. 

Com esse primeiro grupo, embarcaram cerca de 30 famílias, ou 179 pessoas, 

percorrendo em dezenove dias o Atlântico de Norte a Sul. Chegaram ao Brasil no início 

do mês de fevereiro, no porto da cidade do Rio de Janeiro. 

A chegada ao Brasil pelo porto carioca foi um fato comum durante toda a 

história da imigração brasileira. Não importando o destino final, os imigrantes 

desembarcavam provisoriamente nos portos do Rio de Janeiro ou de Santos. Essa práxis 

começou com os primeiros imigrantes suíços, quando aqui chegaram e foram recebidos 
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no Rio para cumprir quarentena, jurar fidelidade ao rei da época − Dom João VI. Nesse 

momento renunciaram às suas origens étnicas, foram registrados e receberam os 

documentos necessários para a vida brasileira, além de passar por uma triagem com fins 

de abastecer a capital do império com gente qualificada (NICOULIN, 2005). 

Do Rio de Janeiro os menonitas partiram para o porto de São Francisco do Sul, 

já no Estado de Santa Catarina. De lá foram trocados de navio e embarcados no Costeiro 

Max até a cidade próxima − Itajaí, num trajeto de cerca de nove horas. Da cidade 

portuária de Itajaí seguiram até a cidade de Blumenau, por mais oito horas de barco pelo 

Rio Itajaí. E de lá seguiram ainda por mais três horas até a estação Hansa (Harmonia), 

em Ibirama. Depois dessa custosa baldeação, ainda andaram a pé por mais 70 km até as 

terras da Hanseatic Company, chegando finalmente no dia 13 de Fevereiro de 1930 a 

nova Heimat. Ao total foram transcorridos 28 dias de viagem (MINNICH 1966). 

Outros grupos partiram em direção ao Brasil logo após a chegada dos 

menonitas por aqui. Uma das histórias incríveis foi de um grupo com cerca de 180 

pessoas, que conseguiu fugir da perseguição stalinista de forma engenhosa através da 

Sibéria, até a China, onde se refugiram na cidade de Harbin, no extremo nodeste 

daquele país, próximo da península coreana. Dali zarparam ao encontro dos menonitas 

que já estavam no Brasil (DÜCK, 2005). 

Durante meu trabalho de campo em Witmarsum ouvi relatos sobre um senhor, 

ainda vivo, que viveu a travessia pela Sibéria quando ainda era criança. Nela perdeu os 

dedos dos pés devido às condições climáticas extremas. Os seus dedos gangrenados 

tiveram de ser cortados por seu próprio pai para evitar danos maiores a sua saúde. 

Os imigrantes chegados no Vale do Krauel − nome que deram à região na 

cidade de Ibirama onde se instalaram. Fundaram ali três colônias iniciais, uma colônias-

mãe, chamadas de Waldheim e duas outras filhas: Gnadental e Witmarsum. Mais tarde, 

com a chegada de novos imigrantes, fundaram ainda a Colônia de Auhagen. 

A região onde se instalaram já era ocupada por outros grupos de "alemães-

brasileiros", que não eram menonitas, e também já habitavam ali povos lembrados na 

introdução desse capítulo (índios, negros e brancos). Os habitantes germânicos da 
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região chamavam o Kraeul de Neue Afrika
24

, em razão de muitos dos que haviam 

chegado alí terem lutado na 1ª Guerra Mundial no Continente Africano, provavelmente 

na Namíbia, que fora antigamente colônia do Império Alemão, isso daria um estudo 

interessante sobre encontro ou reencontro dessas diferentes culturas em continente 

distinto. No total, estima-se que 1.245 menonitas chegaram ao Brasil entre 1930 e 1932. 

A realidade nas terras brasileiras da Hanseatic Company se mostrou diferente 

das expectativas que tinham no momento do embarque. A terra da companhia era 

extremamente acidentada, distante cerca de 70 km de qualquer localidade
25

. A 

companhia que os havia cedido as terras em pouco tempo resolveu liquidar as 

propriedades, num momento em que os menonitas mal haviam erguido a colônia, isto 

no ano de 1935. Além da dificuldade com as terras, alguns "alemães" começaram a se 

instalar em volta do vale, porém estes não possuíam a mesma religiosidade e costumes 

desenvolvidos pelos menonitas nos 400 anos de translocação pela Europa e agora pela 

América. Assim o conflito social começou a se instaurar, como me relatou também 

Egon Phillipsen (MINNICH, 1966; MASKE, 1999). 

Diante dos problemas naturais e sociais enfrentados, os menonitas começaram 

um lento processo de dispersão pelo Estado Brasileiro. Alguns seguiram em direção às 

cidades de Blumenau, também São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Nesse momento de 

diáspora brasileira o número total de menonitas na Região do Krauel girava entre 1.500 

a 3.000. Esse número diverge conforme a fonte. As razões são várias, pois viviam na 

Rússia mais de 120.000 menonitas antes da fuga. De lá chegavam constantemente 

imigrantes fugindo. Outro ponto a destacar foi que diversos menonitas de outras 

colônias na América do Sul se juntaram aos menonitas brasileiros. Além disso havia o 

caráter precário de uma colônia recém instalada que não tinha dados oficiais. A falta de 

um censo demográfico brasileiro fez com que o número de habitantes das colônias 

tivesse precisão incerta (MINNICH, 1966; MASKE, 1999). 

Uma parte dos menonitas que criaram Witmarsum em Santa Catarina 

resolveram seguir para a cidade de Curitiba, tendo aproveitado-se dos campos abertos 

na cidade para o arado, começaram nesses espaços a criação de gado. De forma inicial 
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 Neue Afrila - Nova África 
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 Localidade de Harmonia, Ibirama. 
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intalaram-se na cidade nos bairros do Pilarzinho, do Bacacheri e da Vila Guaíra. Esses 

bairros na época eram regiões distantes do centro urbano, representando regiões ainda 

rurais do município. Com o passar dos anos, talvez em razão do crescimento da cidade e 

da necessidade de erguer uma colônia, os menonitas curitibanos decidiram vender as 

terras que possuiam nesses bairros e compraram 100 alqueires entre os bairros do 

Boqueirão e do Xaxim. Na época elas eram regiões fora dos limites urbanos da cidade e 

até bastante distantes dele. Ali, em 1945, fundaram a Cooperativa do Boqueirão e uma 

pequena colônia. Em Curitiba eles prosperaram. Segundo Egon Phillipsen, a 

Cooperativa erguida chegou a atender a metade da demanda de leite da cidade, e 

algumas famílias menonitas prosperaram tanto que chegaram a erguer a empresa Elma 

Chips, dedicada a alimentos e famosa no Brasil inteiro ainda hoje devido aos seus 

produtos. Alguns frutos notórios dessa colônia são instituições que de fato são marcas 

importantes na história do desenvolvimento da cidade de Curitiba, como o Hospital e a 

Escola Erasto Gaertner, ambos ainda hoje em funcionamento. 

Em 1951 houve intensa emigração dos habitantes das colônias do Vale do 

Kraeul e os últimos colonos decidiram se desfazer de todas as terras lá existentes e 

partir com o grupo restante. Eles então se dividiram em três grupos principais. Uma 

parte foi para a colônia formada em Curitiba; outra fundou a Colônia Harmonia, na 

cidade de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul; e uma outra (translocou-se) ao 

município de Palmeira, no Estado do Paraná, levando consigo Witmarsum filha, e esta é 

hoje a maior colônia menonita existente no Brasil. Ou seja, a comunidade e seu nome 

inteiramente deslocaram-se de Santa Catarina para o Paraná. 

Em Palmeira, no Paraná, as 70 famílias vindas do Vale somaram-se a mais 15 

vindas do Chaco Paraguaio e compraram do Senador Roberto Gasler a Fazenda 

Cancela, com 7.800 hectares (FAEP), translocando a Colônia Witmarsum do vale 

Krauel criando ali a Cooperativa Witmarsum no Paraná. As terras foram distribuídas em 

um processo comunitário, seguindo os preceitos da carta dos irmãos menonitas e uma 

lógica histórica de divisão de terras entre eles, de carater religioso e frísio. Lotes de 50 

hectares, ajustados à topografia, foram distribuídos. Algumas áreas foram reservadas 

para o uso agrícola comunal; uma outra parte para a constituição de um núcleo 

"urbano"; outra mais para o usofruto da igreja; e uma última destinada aos eventuais 
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menonitas que quisessem se instalar na colônia no futuro, vindos de Curitiba 

principalmente ou para os filhos que crescessem e precisassem de terras. 

 Nos anos que se passaram, como dito no capítulo 2, a comunidade no 

máximo dobrou de tamanho. Um colônia filha foi erguida, a colônia Primavera, as terras 

comunais foram vendidas, evitando problemas de impostos. Pessoas de fora da 

comunidade menonita compraram terras ali, as estradas foram pavimentadas e outras 

famílias menontias chegaram a região. Alguns partiram, outros chegaram, a luz elétrica 

antes fornecida pela barragem hoje é dada pela COPEL (Companhia Paranaense de 

Energia Elétrica), atividades turísticas foram desenvolvidas, bens naturais do Estado do 

Paraná, foram demarcados: como as marcas de estrias glaciais.  

 

3.3 O que é Heimat? 

Heimat é um conceito presente nas línguas germânicas de forma geral. Na 

língua alemã, uma das línguas desse tronco − língua usada pelos colonos de 

Witmarsum, além do Plattdeutsch, Português, Russo e Espanhol − a palavra assume um 

sentido do que é conhecido, do familiar, daquilo que é próximo. Ela remete a um 

pertencimento e conhecimento sobre determinadas relações sociais, costumes, espaços e 

elementos culturais de forma geral. A tradução da palavra Heimat em língua portuguesa 

se faz pela palavra pátria. No entanto, argumentando por essa via nos afastamos do seu 

real significado, pois em Português a palavra pátria assume contornos de identidade 

nacional que, embora a identidade brasileira abarque vários dos conceitos também na 

língua alemã, na língua lusitana pátria, dificilmente é usada para uma significância 

local. Como exemplo, não se diz em Português: “a minha pátria é Curitiba ou o Rio de 

Janeiro”, ou “a minha pátria é o Paraná ou a Bahia”. Isto porque o significado de pátria 

está ligado a um pertencimento nacional. Ressalve-se, entretanto, quando se pretende 

dizer que algum lugar é a capital de algum elemento "cultural", como na frase − Brasília 

é a pátria da Arquitetura Moderna Brasileira. 

Embora em alemão exista a possibilidade de dizer com Heimat − pátria, 

referindo-se ao pertencimento a um território nacional e nação, na língua alemã pode-se 

empregá-la também em níveis distintos, como estados federativos, cidades e até mesmo 
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bairros. Assim, Heimat tem mais a ver com a idéia, ou sentimento, de uma pessoa 

pertencer e conhecer a soma de elementos sociais próprios de um determinado local, tais 

como: histórias; ligações interpessoais; relações de familiaridade; de parentesco em um 

determinado grupo de pessoas que reside em um determinado local. Podendo ainda 

coexistir níveis diferentes de heimat, indo, daquilo que está mais próximo, até o mais 

generalizado; do local ao global; do grupo pequeno ao Estado-nação. Todos os 

elementos imersos em formas de saberes e formas de fazer como uma comida regional, 

até torcer para a seleção nacional. 

Heimat é então o compartilhamento por um determinado grupo de algo 

conhecido e que forma esse grupo a partir de determinadas coisas, as quais só podem ser 

vistas e/ou entendidas em um determinado local através da visão de determinados 

habitantes, tais como: compreender e falar determinada língua, dialeto ou possuir 

sotaque regional o que em Witmarsum é saber falar alemão, português e platdeuutsch, 

fazendo o uso dessas línguas em momentos certos; conhecer determinadas comidas 

locais e as suas formas de fazer, o que para eles é ter ao menos um pé de ruibarbo
26

, 

como me disse algumas vezes Ricardo Phillipsen; além de saber sentir e responder à 

determinada atmosfera local como os barulhos de animais, do trânsito, ou de coisas 

particulares a um determinado local. A exemplo, o som de uma voz que soe num metrô, 

num ônibus, ou o barulho particular dos carros de segurança pública de uma 

determinada cidade. Assim, Heimat é sobretudo compreender sentimentos que só 

podem ser expressos e/ou realizados por um determinado grupo de pessoas. Isso remete 

a ação e reação a elementos culturais. Seja na relação dessas atitudes a uma determinada 

palavra que só existe em uma determinada língua/cultura, ou conceito específico sobre 

essa palavra, elaborada em um determinado contexto cultura/língua. 

Fazer parte de um Heimat remete por fim ao pertencimento a um território. 

Embora no equivalente ao significado em Português seja possível alcançar alguns níveis 

mais amplos na língua alemã, não é possível exprimir a possibilidade de pertencimento 

e carinho em níveis distintos, de forma descontínuas: como em Estados Federativos, 

cidades e até povoados. Heimat tem mais a ver com a idéia de pertencer a uma 

atmosfera específica, pertencer a um lugar comum com uma história específica, com 
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 Ruibarbo é uma planta comestivel originária do vale do Rio Volga. 
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relações interpessoais e familiares próprias; ter relação com um determinado local 

físico, conhecendo um tipo de paisagem, partilhando suas interpretações com um grupo.  

 

3.4 A Heimat de Witmarsum e o entendimento Antropológico 

Witmarsum é composta por duas áreas: a colônia propriamente dita, ou a 

"mãe"; e a Primavera, que é uma tentativa de uma colônia "filha", mas que não obteve 

muito êxito em seu desenvolvimento, essa segunda localidade está distante alguns 

quilômetros do centro da primeira. A colônia "mãe", Witmarsum, está subdividida em 

seis glebas, sendo cinco destas de caráter rural e uma destinada a atividades "urbanas". 

As cinco glebas rurais são compostas majoritariamente por fazendas produtivas, 

juntamente com a área da Primavera, que é hoje, praticamente em toda sua extensão, 

uma única gleba, usada quase que exclusivamente para a agricultura, já que 

pouquíssimos menonitas moram lá, na verdade a maioria das pessoas vai até ela apenas 

para realizar atividades agrícolas voltando no fim dessas atividades. 

As glebas rurais estão divididas em fazendas e algumas áreas comunais. Disso 

se vê que glebas são na verdade conjuntos de fazendas. As dimensões e o desenho da 

comunidade de hoje são o resultado de um desenvolvimento orgânico em cima da 

divisão inicial nos idos da sua fundação, em 1951, como já expostos nesse trabalho (ver 

Mapa 1). 

Por essa divisão comunitária, em glebas, fazendas, terras comunais, colônias 

etc. remete-se, segundo Ricardo Phillipsen, à praxe menonita, um padrão de instalação 

igual ao de outras comunidades do passado e aproximado com outras no presente. Para 

entender isso que trouxe, no capitulo 1, a história menonita.  

Assim, a comunidade busca repetir a forma de divisão histórica de seu modelo 

religioso. No momento da fundação da comunidade, quando os colonos se reuniram em 

assembleia e decidiram dar início a partilha das terras e a organização do espaço, o 

terreno foi dividio em dois tipos: o primeiro – as terras comunais – para a construção de 

benfeitorias administrativas, igrejas, escolas e espaços de interesse público; e o 

segundo, as terras para o cultivo familiar. Esse modelo descrito por Egon Phillipsen, é o 
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mesmo modelo mostrado nos trabalhos acadêmicos sobre a translocação da comunidade 

de Gdansky para a Rússia e Ucrânia (MASKE, 1999; DÜCKE, 2005). 

A concepção do modelo atual da organização espacial chama atenção pois se 

desenvolveu a partir de formas de habitar e viver presentes na região da Frísia, durante o 

Século XVI.  

No modelo encontrado em Witmarsum os terrenos das áreas agrícolas não são 

retangulares, são em geral bastante compridos, alguns com mais de 2km de 

comprimento. No entanto, sua largura é relativamente estreita. A posição da casa sobre 

o terreno fica justaposta à rua, tendo um leve recuo onde são feitos os jardins. A 

consequêcia é que uma casa acaba se avizinhando da outra, formando um contínuo de 

casas ao longo da rua, escodendo levemente a produção agrícola no fundo. Da rua, por 

vezes, sequer é possível notar que atrás da casa haja uma vasta produção rural. O 

alinhamento dessas casas vai formando um corredor tipicamente "urbano" para os 

padrões brasileiros, parecendo não haver grandes plantações ou granjas dando a 

impressão de que ali está uma cidadela (ver Mapas 2 e 3). 

Outro fato sobre Witmarsum é a característica de que as vizinhanças são 

sempre próximas. As glebas que formam as regiões das casas mais próximas, como 

bairros, fomentam a afinidade entre as famílias. Quando as glebas foram divididas no 

passado, antes da subdivisão em fazendas, as famílias próximas tinham o direito de 

escolher em qual gleba gostariam de ficar. O objetivo disso era manter a boa relação 

entre vizinhos, com as relações das antigas glebas e de antigas colônias quase que 

intactas, dando um caráter de translocação comunitária. Foi assim que a comunidade 

inteira se mudou, se translocou, justapondo os mesmos moldes das relações da antiga 

colônia de Witmarsum em Ibirama. 

Essa particularidade é que sustenta Witmarsum. Mantendo uma translocação 

das antigas comunidades através do tempo e do espaço a comunidade busca a 

preservação, independente do tempo e do espaço que a circunda. 

Pode-se deduzir que, no momento de saturamento habitacional, quando a 

densidade demográfica passar dos limites desejados, gerando inevitavelmente um 

espaço urbano, as glebas serão ponto de partilha da comunidade. Das glebas podem sair 
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a distenção energética, isto é, serão delas que irão surgir as novas colônias. Como 

ocorreu com a vinda de Witmarsum de Santa Catarina, onde a gleba, ou colônia filha, 

fez surgir os germes que formaram a futura colônia no Paraná. 

Saindo da parte rural e indo para a parte central, a parte "urbana" da colônia, 

são encontrados outros preceitos. Isto porque essa área é o lugar onde não existem 

plantações agrícolas comerciais destinadas à vida administrativa, religiosa ou comercial. 

Ali vivem aqueles que por algum motivo não querem ou não podem se dedicar a 

atividade agrícola, como os idosos, os comerciantes, os religiosos etc. O centro é a 

região onde fica a maior parte das edificações comuns: a igreja, a escola, a sede da 

cooperativa, o asilo, o ponto de ônibus, a estação elétrica resultante do rio represado 

para gerar energia, mas atualmente em desuso, tendo sido construída uma outra pela 

COPEL. No centro, além dessas edificações, estão o campo de futebool, o posto 

policial
27

, o Heimat Museum, o mercado comunitário e a maior parte dos restaurantes 

turisticos. 

As pessoas que vivem nessa região da colônia, podem ser as famílias dos 

pastores das igrejas que moram em casas cedidas em troca do tempo em que se 

dedicarem à pregação pastoral. Vivem também nessa área da comunidade aqueles que 

em geral trabalham na administração comunitária; aqueles que vivem do comércio da 

cooperativa ou do turismo; assim como aqueles que vivem da preservação do 

patrimônio cultural da comunidade – como no Heimat Museusm. Nessa região também 

vivem muitas pessoas que trabalham fora da colônia e pessoas "de fora" que compram 

terras dentro da comunidade; além dos idosos que vivem no asilo comunitário. 

Esta narrativa corrobora com a ideia de Mauss (1974), que diz: 

 

A vida social, em todas as suas formas − moral, religosa, jurídica etc. − é 

função de seu substrato material e varia com esse substrato. Isto é, com a 

massa, a densidade, a forma e a composição dos grupos humanos.  
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 O posto policial foi instalado pelo Estado do Paraná. 



57 

 

Witmarsum é conscientemente construída pela comunidade. O desenho urbano/ 

arquitetônico não é erguido por forças "modernas", burocrácias, como por exemplo o 

IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), em Curitiba, ou por 

qualquer instrumento estatal. Lá, o urbanismo e arquiteura são feitos em cima das forças 

morais religiosas e históricas dos menonitas. O que corrobora com a proposição de 

Mauss, quando diz que o substrato material − a forma, a massa e a densidade, vêm da 

composição dos grupos.  

Em seu tempo, Mauss, via a sociedade como interligada segundo suas 

necessidades funcionais. Assim, para que a vida social acontecesse era necessário dar 

conta das estruturas a partir da função. Ou seja, os elementos sociais respondiam a 

necessidades vitais do grupo. Mas a partir dessa descrição morfológica do grupo, resta 

saber como a Antropologia pode pensar, com ideias mais contemporâneas, essas 

representações socias presentes. Lévi-Strauss, em suas ideias sobre espaço, diz que: 

 

Eu não pretendo afirmar que a configuração espacial das aldeias reflete 

sempre a organização social como um espelho, nem que a reflete na sua 

totalidade. Isso seria uma afirmação gratuita para um grande número de 

sociedades. Mas não há qualquer coisa de comum a todas aquelas – muito 

diferentes noutros sentidos – em que constatamos uma relação (mesmo que 

obscura) entre configuração espacial e estrutura social? E, mais ainda, entre 

aquelas em que a configuração espacial representa a estrutura social, como o 

faria um diagrama desenhado num quadro de escola? Na realidade raramente 

as cosias são tão simples como parece. (LÉVI-STRAUSS, 1974, 318). 

 

Pensando a partir de Lévi-Strauss, o espaço de Witmarsum, em cima da 

descrição aqui feita, não inscreve tudo o que ocorre em seu social. Seria muito pedir que 

todas as relações fossem nele espelhadas, mas é no espaço que os homens e mulheres 

fazem suas pegadas e por elas que eles seguem. Em Witmarsum pode-se notar que há 

inscrições da estrutura social no solo, que de fato não são possíveis de serem lidas sem a 

compreensão dos preceitos da vida religiosa dos menonitas. 
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4. CONCLUSÃO 

A Antropologia entende a forma como o homem ocupa o espaço, desde os 

tempos durkheimianos, autor que já mostrava nos tempos formadores da disciplina que 

o espaço ganha sentido através do social (do humano). Assim, o espaço não é ou não 

pode existir per se. Com essa tese, Durkheim retira a possibilidade de que haja na 

natureza uma sentença ou o significado explícito do que é o espaço e de como ele 

existe. Na visão do autor o espaço é sempre um produto de uma interpretação, de uma 

construção social. 

Nesse sentido, todas as culturas do mundo constroem um habitat, uma 

arquitetura, um desenho urbanístico, uma interpretação do seu meio ambiente. Todas as 

culturas interpretam os terrenos "naturais" e o espaço produzido sobre eles, num misto 

de sentidos e significados que gera a transformação dessas paisagens e permite que o 

homem viva. A maneira específica de ver o mundo é impressa e depois lida, e 

novamente reimpressa e relida, os sentidos advindos desses jogos são materializados e 

desmaterializados, em sequências infinitas e fluidas de criação e destruição de ícones, 

de espaços. 

A visão que se tem do mundo é que forja o desenho das portas, das janelas, dos 

jardins, dos tetos, das escadas. As moradias das pessoas, assim como a maneira como 

determinam os espaços entre uma casa e outra se dá através da visão interpretativa que 

definem aqueles que são seus vizinhos e aqueles que não o são, a distância espacial do 

outro, quem é de casa e quem não é. Partindo dessa visão de que o lugar onde se come 

ou se deita; onde se morre ou nasce; onde se descansa e onde se trabalha etc., se define 

sobre o solo, conclui-se que o coletivo/social constrói, gerencia e molda o espaço 

atendendo as suas interpretações e desejos. A ideia, advinda do social, é que forma o 

fluxo de sentidos que surge e opera no espaço, produzindo uma linguagem sobre os 

terrenos ocupados. 

O espaço que a comunidade constrói não está desconexo do social, isto é, há 

uma junção, ainda que descontinuada, da relação entre os desejos e as forças "físicas" 

em que o social se assenta. O espaço físico é então fruto, sobretudo, dos desejos e das 
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perspectivas de outro espaço: o social. É a busca pela marca no concreto do pensamento 

abstrato. 

Witmarsum, comunidade feita a partir de uma perspectiva religiosa, não 

poderia ser diferente do que discuto aqui, pois o espaço lá é pensado como em todos os 

outros lugares. No entanto, o seu fundamento se dá sob uma perspectiva religiosa, com 

a materialização desse ideal sendo vital para a garantia da continuidade da visão social 

menonita. Por isso a colônia, enquanto representação física do coletivo, é importante e 

interessante para a compreensão da maneira como o homem habita.  

Durante meu trabalho pareceu-me claro que no desenho "urbanístico" dessa 

comunidade se revelava um plano religioso – um tecido religioso –, que molda e 

organiza o espaço a partir do ser menonita. Alcançar as razões desse espaço e os 

sentidos que eles têm só foi possível de ser entendido a partir do sentimento de grupo, 

transcrito pela palavra alemã Heimat.  

Do conceito de Heimat e do emprego desta palavra pelo grupo religioso 

menonita, pode-se compreender que Witmarsum não é uma colônia de imigrantes como 

outras comuns no sul do Brasil, Witmarsum é a busca menonita de contruir um mundo 

sobre os valores de Cristo. 

Nas perspectivas religiosas deste grupo, viver no formato de colônia "rural" é 

abdicar dos valores das cidades. Além de que, as grandes cidades, com seus espaços em 

geral heterogêneos, impedem a organização social centrada nos valores, nas identidades 

histórica e religiosas de um só grupo, bem como do modelo de vida comunitária cristã, 

ao menos na visão dos menonitas de colônia. 

Soma-se a esse fato o percurso história que reforçou a visão comunitária: a 

perseguição durante o desenvolvimento do grupo; a carta dos irmãos suíços, a qual 

estabeleceu a corrente anabatista; a "ressaca" da Revolta de Münster; o desejo de não 

envolvimento em lutas políticas e religiosas; e a imposição por muito governos de não 

poderem se miscigenar. Tudo isso foi de fundamental importância para a constituição 

do habitat típico dos menonitas, determinado por esses elementos que acabaram 

reforçando e mantendo a sua história e o seu ethos social, mesmo que estivessem 
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sempre sendo forçados a aderir aos preceitos da identidade dos países que viveram ou 

forçados a buscar um novo local. 

De forma naturalmente marcada na sua organização social a sua origem 

germânica é rememorada e preservada em suas línguas e tradições genealógicas, o 

sentido espacial se inscreve no sentido duplo, religioso e étnico. Obviamente, por cada 

lugar que passaram, adaptaram suas técnicas e valores. Muito provavelmente, ao longo 

desse período, casaram fora da religião, absorveram valores, esqueceram conceitos, 

variaram suas línguas, mas a tradição do cultivo, plantio e produção agrícola sob um 

signo religioso forjado na Reforma, somadas às fugas, os remetem constantemente a 

suas origens germânicas, do Noroeste do SIRG e na Frísia Holandesa. 

Sobre os menonitas ainda, deve ser dito que não existem grandes estudos hoje 

sobre o processo de construção e abandono de suas colônias, como a Krauel, a primeira 

delas, ocorrida por livre iniciativa dos colonos, anos após a sua chegada. Também não 

existem estudos mais aprofundados sobre a criação das outras três colônias que 

surgiram dela: Witmarsum, em Palmeira; outra, entre os bairros do Boqueirão e Xaxim, 

em Curitiba; e a chamada de Nova, em Bagé, RS, (MINNICH, 1966). Também pouco 

se tem registro sobre as condições enfrentadas na Rússia e a saga feita em múltiplas 

rotas de fuga pela Alemanha, Ucrânia e China, em meio ao drama da deportação para os 

Gulags, no Regime Stalinista. 

As colônias menonitas se inscrevem entre últimas colônias formadas durante o 

Século XX e ainda pouco se pensou sobre as razões e modo de operação das suas 

instituições e organizações religiosas, tais como: a Escola e o Hospital Erasto Gaertner; 

a Cooperativa Boqueirão; a empresa Elma Chips; a Cooperativa Witmarsum, ou sobre 

as diferentes congregações religiosas: Igreja Evangélica Menonita de Witmarsum e 

Igreja Evangélica Irmãos Menonitas, ambas existentes nos dias de hoje na colônia. 

Vale ainda ressaltar que não existem grandes pesquisas acadêmicas sobre as 

outras tantas colônias presentes no Brasil, tanto as que vieram na fuga da Rússia, como 

outras já instaladas ou em processo de instalação nesse momento, como a Colônia Rio 

Verde, em Goiás; e a colônia em formação na Bahia, próximo a Luis Eduardo 

Magalhães, que não são advindas da mesma origem histórica dos menonitas de 
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Witmarsum. Assim, as diferenças que devem ser evidentes entre às demais colônias 

ainda não foram debatidas antropologicamente. 

A fim de compreender as características dessa sociedade religiosa, parti de uma 

questão mais inicial, voltada à compreensão sobre como os menonitas de Witmarsum 

elaboraram sua colônia. Em especial, procurei entender aqui como se deu a construção 

do seu espaço, o que fazem e quais são suas necessidades, buscando – na escala da 

comunidade de Witmarsum – obter essas respostas. Durante a pesquisa dei pouca 

atenção em explorar aquilo que se possa enxergar das relações da comunidade com o 

mundo externo, ampliando o foco e explorando as relações entre as comunidades 

menonitas, ou entre Witmarsum e a "sociedade maior" onde ela está assentada. No 

entanto é importante ressaltar que esse modo de vida não é estático, tampouco 

desconectado com o mundo que os engloba. Não há isolamento para além dos pedágios 

brasileiros. Ao contrário, o mundo menonita se adapta, num processo de tensão, conflito 

e negociação, com a realidade que o cerca. Isto está demonstrado em sua peregrinação 

pelo mundo, em processos no qual eles negociaram valores e dogmas, como exemplo o 

serviço militar. Elementos culturais diversos, como a incorporação do alemão como 

língua social, juntamente com a língua nacional do Estado que acabaram por englobá-

los, são provas cabais de sua busca de integração. 

Witmarsum mostra uma maneira única de habitar, seguindo essa tensão entre o 

ideal, o histórico menonita e as regras e estruturas do Estado nacional que a circunda. 

Todos esses elementos têm forte impacto na construção de sua comunidade, em especial 

nos menonitas de Heimat, onde cada um tem características específicas no "saber fazer", 

nas histórias, nas tradições e nos objetivos. O que concede organicidade e liberdade à 

interpretação religiosa, respeitando a especificidade de cada um trazida pela transmissão 

de um passado em comum. 

Acredito que quando entendermos o conceito de Heimat, conceito este nascido 

na cultura alemã, e transportado por eles ao Brasil, as perspectivas de vida dos 

menonitas e de outros grupos alemães poderão ser vistas de maneira diferente. 

Witmarsum passará então a ser não mais uma colônia de imigrantes, mas sim a própria 

materialização do mundo menonita. E outras colônias semelhantes não mais como uma 

"ocupação estrangeira", mas como a verdadeira brasilidade germânica e menonita. 
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Isso porque acredito que a forma como o humano habita está longe de ser um 

produto da natureza, ou apenas um resultado orgânico e espontâneo de adaptação ao 

terreno/relevo com o qual se relaciona. Não há espaço sobre os pés de homens e 

mulheres que seja despido de ideologias, não há um “estado de natureza” no espaço 

físico em que é promovida sua ação. O espaço dos humanos não está dado, tampouco é 

apenas um reflexo do natural, pois são eles que ditam como devem ser organizadas, 

erguidas e manejadas suas vivencias em comunidade conforme suas necessidades 

sociais. 
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6. ANEXOS 
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Mapa 2 
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Mapa 3 

 
 

 


