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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar a influência da religião católica na configuração 
identitária dos descendentes de imigrantes italianos da região de Caxias do Sul.
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Abstract: The objective of this article is to analyze the influence of the catholic religion in 
the configuration of the identity of the descendants of Italian immigrants of the region of 
Caxias of the South.
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Nos estudos sobre migrações, observamos que a religião funciona freqüentemente 
como um elemento aglutinador e propiciador de uma rede de proteção social,ao mesmo 
tempo em que atua como um espaço de manutenção da identidade étnica. Para alguns 
grupos como judeus e mulçumanos a religião é a própria razão da existência do grupo.

No caso que estudamos a imigração italiana para o Rio Grande do Sul; mais 
especificamente para a região nosrdeste do estado,onde fundaram a cidade de Caxias do 
Sul;a religião é sempre apontada como um elemento central para explicar a solidariedade 
intergrupal, e também como um fator distintivo entre os descendentes d imigrantes de 
italianos e os demais brasileiros que habitam a região.

Não é possível compreender a colonização da serra gaúcha, os imigrantes italianos e 
seus descendentes sem observar a sua relação com a Igreja Católica.Azevedo (1982) 
descreveu o fenômeno das “sociedades das capelas” e a grande influência que os padres 
exerciam sobre os imigrantes e seus descendentes.

Os primeiros italianos que chegaram ao sul do Brasil, em 1875, eram provenientes 
do norte da Itália, se estabeleceram em Nova Milano(hoje pertencente ao município de 
Faroupilha-RS, mas na época parte da Colônia Caxias) e depois se espalharam pela região 
serrana do Rio Grande do Sul.

Atualmente Caxias do Sul é o segundo maior e mais influente município do Rio 
Grande do Sul.Possui cerca de 360.000 habitantes, com 92,5% deles situados na área 
urbana; é o principal município da chamada “região da serra” do Rio Grande do Sul.A 
região é um importante pólo de fabricação de vinhos, móveis, autopeças, 
carrocerias,malhas e outros produtos e serviços.

1. A Religião como sinal distintivo
A religião católica é junto com os hábitos alimentares,um importante fator de 

distintividade parab a comunidade de descendentes de italianos de Caxias do Sul.Há um 
discurso constante sobre o fervor religioso do “italiano”, as abundantes vocações entre o 
povo da terra.Em suma, um dos fatores que distinguiram o descendentes de italianos de 
Caxias do Sul. Há um discurso constante sobre o fervor religioso do “italiano”, as 
abundantes vocações religiosas dos descendentes dos imigrantes, contrastada com a falta de 
fé e a falta de vocações entre o povo da terra.Em suma, um dos fatores que distinguiram o 
descendente imigrante italianos dos demais brasileiros seria o fato de o primeiro ser um 
“bom católico”.

Esse discurso foi desenvolvido ao longo dos anos especialmente através dos padres 
que acompanham os imigrantes e pelas escolas religiosas e seminários.

Segundo Giralda Seyferth:

“o papel do padre como veiculador da “italianitá”, portanto como “civilizador”, é  
importante uma vez que a religiosidade, tanto quanto a língua italiana, servem como base 
para a manutenção dos valores étnicos.Os padres, aliás, tinham um duplo papel:eram 
sacerdotes e também professores.”
(Seyferth,1986. p.62)

Contribuem para isto a existência de uma imprensa clerical, com jornais publicados 
inicialmente em italiano e depois de maneira mista em português e no “Talian”, dialeto 
oriundo da fusão dos vários dialetos falados na região.Neste jornais e também em livros, 
publicavam-se “histórias exemplares” através das quais buscava-se nortear o 
comportamento dos imigrantes e seus descendentes.Como exemplo temos a história de 
Nanetto Pipetta, publicada em capítulos no Correio Riograndense escrita em dialeto por 



Frei Aquiles Bernardi, autor também de Storia de Nino, em ambas os protagonistas são 
colonos que lutam com as dificuldades da vida.
Sabemos ainda que entre 1929 e 1930 o frei capuchinho Ricardo D.Liberali escreve Togno 

Brusafrati com “a intenção de ensinar ao colono que ele devia mandar a criança para a 
escola, que não devia blasfemar e não devia entrar para a maçonaria.” 
(Pozenato, 1979:229)

Em outro texto de Seyferth encontramos mais clarta a relação entre religião e 
manutenção de identidade:

“Entre os imigrantes italianos, apesar das identidades regionais percebidas nas colônias 
do Sul e em São Paulo, consolidou-se o sentimento de italianitá, em parte construída pela 
Igreja católica (através do clero italiano)_ a religião, ou a fé católica, confundindo-se, em 
parte com a “consciência nacional”. (Seyferth, 1999:206)

Da mesma maneira Thales de Azevedo aponta a origem italiana e a religião católica 
como marcas identitárias da população de Caxias do Sul.Segundo ele existe na cidade um 
tipo de catolicismo específico e o sentimento comum da italianidade através do qual a 
consciência de grupo étnico emerge e é conformada através da Igreja por isto, no início da 
imigração e do estabelecimento de colônias na região, em 1876, a igreja incentiva a 
manutenção da língua (Azevedo,1982).

Note-se aliás que o padres  que atendiam  a região de imigração italiana no Rio 
Grande do Sul eram quase todos estrangeiros e, depois de algumas gerações, filhos de 
imigrantes.

Corroborando Azevedo e Seyferth observamos que boa parte dos trabalhos 
existentes sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul, foi produzido por padres, ex-
seminaristas e/ou em Universidades Católicas.

Frei Bernardin D’Apremon, capuchinho francês que trabalhou com comunidades de 
imigrantes italianos na serra gaúcha, no início do século XX, avalia negativamente o 
comportamento religioso dos brasileiros com os quais se encontrou:

“A religião da maioria dos brasileiros é a católica.O catolicismo é sincero, mas carente de 
base.Quanto à prática, este catolicismo limita-se quase sempre às cerimônias externas,  
tanto profanas como religiosas, um tanto grotescas para os europeus.”

(D’APREMONT e GILLONNAY,1976, p.18)

E falando sobre o clero,acrescenta:

“O clero brasileiro, infelizmente, é muito escasso e, até bem pouco, mal preparado 
e,sobretudo, pouco virtuoso.”
(D’APREMONT e GILLONNAY,1976, p.19)

Deste ponto de vista dos italianos e seus descendentes eram católicos muito fiéis e 
melhor preparados:rezavam o terço, confessavam e comungavam,buscavam preparar suas 
crianças para a comunhão e dispunham-se a ajudar na manutenção das igrejas e ordens 
religiosas.

Mas, não era só entre os brasileiros que o catolicismo estava em crise.Segundo 
Azevedo (1979:64)



Os capuchinhos que se instalaram na região de imigração italiana no Rio Grande do 
Sul, no final do século XIX, possuíam a “idealização que aqui estavam criando uma 
cristandade que desafiava a decadência do cristianismo na Europa.”É preciso lembrar que 
estas ordens religiosas vinham de uma Europa sacudida por revoluções liberais que 
pregavam o secularismo e que os camponeses expulsos do campo para a cidade muitas 
vezes, tornavam-se não só proletários, mas também socialistas e ateus.Em contraste com 
este quadro de descrença e ateísmo presente na Europa, no Sul do Brasil era comum que os 
colonos fossem em comissão ao bispo para solicitar permissão para a construção de uma 
capela, ou para implorar por padres.

Aliás, o fato dos imigrantes serem basicamente camponeses explica essa ênfase na 
religião, e explica também o fato de vários grupos imigrantes de etnias diferente 
considerarem a devoção religiosa uma particularidade do seu grupo 
étnico.Poloneses,alemães e italianos, apresentam igualmente o fervor religiosos como sinal 
diacrítico.

Para as populações camponesas que dependem da natureza para a sua 
sobrevivência, arealização de cerimônias que propiciem chuva e sol nas quantidades certas 
e uma boa safra são imperiosas.Por isto, encontramos nesta região relatos de bênçãos do 
campo e dos animais, procissões para pedir chuva, novenas para que a chuva pare, missas 
de ação de graças pelas boas colheitas e assim por diante.

2. Bendito é o fruto
  No ano de 2002, realizou-se em Caxias do Sul - RS a 24ª Festa Nacional da 
Uva.Nesta Festa o município relembra sua fundação por imigrantes italianos e comemora 
seus primeiros produtos comercialmente viáveis: a uva e o vinho.Um dos pontos altos da 
Festa é um desfile de carros alegóricos, onde a história do município é contada.O ápice 
deste desfile acontece em frente da Catedral Metropolitana onde é montado o palanque das 
autoridades.

A Festa da Uva, atua desde as suas origens como um elemento que além de reforçar 
os valores simbólicos do grupo de descendentes de imigrantes, reforça junto ao restante das 
sociedades a imagem que estes descendentes buscam projetar: são pioneiros, desbravadores 
e civilizadores de uma terra selvagem,bons trabalhadores e bons católicos, em contraste 



com os outros brasileiros apontados como pouco esforçados e praticantes de um 
catolicismo de fachada.

Acontece neste caso um privilegiamento de uma natureza biológica (a descendência 
italiana) para a explicação social (o desenvolvimento de Caxias do Sul).A cultura adquire 
assim um significado classificatório implicando na noção de superioridade e inferioridade.

Na Festa da Uva de 2002, o pároco de Catedral mandou fazer um cartaz 
reproduzindo um quadro de um pintor espanhol da Idade Média:Nossa Senhora e as uvas, 
que retrata Maria com o menino Jesus ao colo e um cacho de uvas.Abaixo do quadro o 
pároco escreveu:Bendito é o Fruto.Este cartaz foi pendurado na cúria metropolitana ao lado 
da Catedral, em lugar de bastante destaque, em frente ao palanque onde as autoridades 
assistem aos desfiles de carros alegóricos da referida festa.

Este pároco, também descendentes de italianos rezou no último dia da Festa uma 
missa em italiano em uma construção que reproduzia a capela de Santa Teresa, erguida em 
Caxias do Sul no início da colonização da região, no final do século XIX, mas é o cartaz 
que melhor sintetiza esta ligação entre etnicidade e religião.

A ambigüidade do cartaz que utiliza a palavra fruto  tanto no sentido figurado para 
se referir ao Menino Jesus, quanto no sentido lato ao referir-se as uvas, reflete-se na crença 
local de que a prosperidade é uma benção de DEUS, que as uvas são fruto da terra, do 
trabalho e das Bênçãos de Deus.Existem vários relatos de padres instados a benzer 
sementes,colheitas,terras e etc. porque os colonos achavam que sem estas bênçãos a terra 
não frutificaria.Reza-se pela chuva e pelo sol, pelo frio e pelo calor.

3.A Ética do Trabalho
Em uma linha de raciocínio muito parecida com a que Weber (1997) aponta para os 

protestantes, os descendentes de italianos de Caxias do Sul acreditam que a sua posição 
priveligiada na cidade é fruto tanto do seu trabalho, quanto das benção de Deus.A riqueza e 
prosperidade são vistas como um sinal indiscutível da preferência de Deus.Os descendentes 
de italianos da cidade pensam-se enquanto uma elite, dando a esse termo um sentido 
bastante próximo do que ele tinha durante a Idade Média:consideram-se os eleitos de Deus.

Para confirmar a idéia de que são um povo abençoado apontam a grande quantidade 
de vocações sacerdotais entre os descendentes de imigrantes italianos como uma 
confirmação destas bênçãos.Do mesmo modo, a valorização do trabalho é apontada como 
uma outra diferença entre os descendentes de italianos e os “brasileiros”.O trabalho é visto 
como uma “vocação” e contribui para que Weber apontava entre os puritanos no início do 
capitalismo:”trabalhadores sóbrios, conscientes e incomparavelmente industriosos, que se 
aferram ao trabalho como uma finalidade desejada por Deus”.
(Weber, 1997:127)

Para os descendentes de italianos que habitam em Caxias do Sul, especialmente para 
os que moram na região rural do município, o lema de São Bento “Ora e Trabalha” é mais 
que uma inspiração, é o único modo de vida que eles reconhecem como digno. 
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