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Resumo: 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as cartas enviadas pelos irmãos Bertaso entre os 

anos de 1917 – 1922, escritas dentro de internatos. Os irmãos são filhos do Cel. Bertaso, 

um dos responsáveis pela colonização do oeste catarinense, o que nos leva a questionar 

nesta pesquisa os motivos da família toda não ter vindo morar no interior. As cartas 

desvelam de maneira infanto-juvenil o cotidiano escolar aos quais os irmãos eram 

submetidos e essa normatização institucional transparece nos processos de escrita. 

Instituições nesse modelo bem estruturado, eram destinadas aos filhos das elites do 

momento, devido aos altos valores de seus pensionatos. Para além disso, é possível 

identificar nas fontes os objetivos da educação feminina e masculina no período e como 

esses modelos reverberaram no contato com a família.  Além de herdeiros recebendo uma 

educação elitizada, os autores das cartas eram jovens longe de suas famílias, convivendo 

em um conjunto de regras imposto a fim de normatizar seus comportamentos. É nas 

permanências e nas ausências, na transição entre o dito e o não dito que a voz infanto-

juvenil ecoa na escrita institucionalizada.  

Palavras-chave: Colégios internos. Escrita de cartas. Gênero. Chapecó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This research aims to analyze the letters sent by the Bertaso brothers between the years 

1917 – 1922, written within boarding schools. The brothers are Cel. Bertaso’s children, 

one of those responsible for the colonization of the west of Santa Catarina, which leads 

us to question in this research the reasons why the whole family did not come to live in 

the interior. The letters reveal, in a childlike way, the daily school life to which the 

siblings were submitted and this institutional standardization is reflected in the writing 

processes. Institutions in this well-structured model were aimed at the children of the 

elites of the time, due to the high values of their pensions. In addition, it is possible to 

identify in the sources the objectives of female and male education in the period and how 

these models reverberated in contact with the family. In addition to heirs receiving an 

elite education, the authors of the letters were young people far from their families, living 

in a set of rules imposed in order to regulate their behavior. It is in the permanencies and 

absences, in the transition between what is said and what is unsaid that the juvenile's voice 

echoes in institutionalized writing. 

Keywords: Boarding schools. Writing of letters. Gender. Chapecó.  
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INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa é algo vivo, que a cada processo de edição pode se transformar e aos 

poucos adquire uma identidade. Nesse sentido, esse trabalho não foi diferente. No 

decorrer de três anos de pesquisa, no paralelo entre o amadurecimento pessoal e 

acadêmico, a escrita da dissertação foi se consolidando por caminhos que até 2018 eram 

desconhecidos. Inicialmente quando o projeto foi submetido para a seleção do programa 

de mestrado, o objetivo da pesquisa era o de analisar os processos educacionais que os 

irmãos Bertaso receberam sob uma perspectiva de gênero. Podemos perceber que o cerne 

da pesquisa se mantém, porém, vindo de uma trajetória acadêmica a parte do campo da 

História da Educação, foi necessário realizar um percurso formativo e a apropriação de 

termos que seriam essenciais a pesquisa como: cultura escolar, forma escolar, currículo, 

problematizar o que era um colégio, etc. A partir da apropriação desses conceitos, foi 

possível chegar à conclusão que esse era realmente o caminho a ser seguido na pesquisa, 

que é analisar através do currículo disponível, as diferenças de ensino propostas para as 

meninas e para os meninos nos internatos burgueses no Brasil. Buscar nas fontes a 

perspectiva dos estudantes indícios sobre as tensões apresentadas durante o processo 

formativo e a internalização das normas.  

Muito me questionei no decorrer da pesquisa sobre a importância de se construir 

levantamento bibliográfico sobre a história da região oeste de Santa Catarina, sobretudo 

de Chapecó, e sobre os processos de escolarização local. Mas era necessário investigar 

como dava-se a educação no sertão e os moldes da educação na capital, não para realizar 

juízo de valor, mas para solidificar as justificativas que mantinham os herdeiros Bertaso 

estudando em internatos longe daqui. Esse debruçamento sobre a colonização do oeste 

catarinense foi fundamental para explicar quem eram os irmãos Bertaso e sua organização 

familiar, para a partir disso apresentar a necessidade da educação escolar recebida para 

esse contexto familiar, um tema que na submissão do projeto não parecia essencial. Além 

disso, no decorrer da pesquisa, percebeu-se necessário adentrar em tópicos como a 

apresentação da família e das fontes de pesquisa que se mostram tão ricas.  

O recorte da pesquisa dá-se entre os anos de 1917 a 1922, período em que ambos 

os irmãos cursam o ensino secundário. O recorte da pesquisa dá-se entre os anos de 1917 

a 1922, período em que ambos os irmãos cursam o ensino secundário. O corpus 

documental da pesquisa é composto por 93 cartas, sendo 65 cartas remetidas por Serafim 
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e 25 escritas por Elza. Além das cartas, o arquivo é composto por boletins, atestados 

mensais e trimestrais e cartões de honra. Os documentos para a pesquisa foram utilizados 

de modo digital, mas podem ser encontrados disponíveis no CEOM (Centro de Memória 

do Oeste de Santa Catarina), junto com outros acervos importantíssimos para a 

conversação da história da região oeste de Santa Catarina. No decorrer da pesquisa, todas 

as cartas foram lidas e analisadas, ficando a critério da pesquisadora fazendo a seleção da 

mesma de acordo com critérios de conteúdo ou materialidade. É possível verificar no 

trabalho que alguns trechos se repetem, em ocasiões diferentes, de acordo com suas 

chaves de leitura. 

Essas cartas estão disponíveis para a pesquisa pública, juntamente com outros 

arquivos do fundo empresarial Bertaso. O trabalho com elas acontece desde 2013, com 

as pesquisas para o projeto Trabalho de Conclusão de Curso. Com o amadurecimento da 

pesquisa, outros vieses de leitura sobre as fontes começaram a ser considerados, partindo 

para a história da educação e uma perspectiva de gênero mais envolta nas necessidades 

da família no momento. 

O recorte temporal foi escolhido a partir da justificativa do acesso as fontes, já que 

não se encontram presentes no arquivo cartas do ensino primário de Serafim. Além disso, 

o recorte sobre o ensino secundário é realizado justamente para se questionar que moldes 

educacionais eram ofertados a meninas e meninos na mesma época em escolas durante 

segunda década do século XX. 

É no contexto de escolarização que investigamos o espaço que as instituições 

escolares possuíam na construção de papeis de gênero. Tendo em vista que os irmãos 

estudavam em colégios destinados somente a meninos ou a meninas, a educação por eles 

recebidas tinha um padrão diferenciado que pode ser observado a partir das 

correspondências. A educação dentro da pesquisa, assume um papel de meio, ensinando 

aos irmãos modelos de comportamento que deveriam ter enquanto adultos nos meios 

sociais aos quais seu pai e o grupo social do qual faziam parte talvez almejasse que 

ocupassem. 

Além de ser sócio proprietário da principal empresa colonizadora da região oeste 

catarinense, Ernesto Bertaso almejava um papel regionalmente de liderança que ia além 

do econômico, tomando proporções culturais, sociais e políticas. Ernesto Bertaso foi 

responsável pela maior parte do processo de colonização do oeste catarinense e através 

da venda das terras criou um prestígio regionalmente. Esse prestígio fez com que muitas 
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vezes a memória da família se cruzasse com a memória oficial do município. Dentro dessa 

intersecção entre memória oficial, empresarial e familiar que ocorreu o processo de 

patrimonialização dos arquivos dos Bertaso. Dentro do arquivo que se encontram 

disponíveis as cartas que Elza e Serafim enviaram a seus pais durante seus períodos 

internados em instituições escolares em Porto Alegre/RS, Curitiba/PR e São Paulo/SP. 

Em nosso recorte que se encontra na faixa etária dos 12 aos 14 anos, dos anos de 

1917 – 1919 para a menina e 1920 – 1922 para o menino, o colégio é responsável pelo 

ensino secundário dos alunos. Elza fez seu letramento em Bento Gonçalves – RS, 

enquanto morava com seus avós e Serafim em Passo Fundo – RS, duas cidades mais 

interioranas do estado riograndense ao qual o patriarca da família não considerava os 

estudos oferecidos satisfatórios. Nesse momento da vida escolar, os irmãos-estudantes já 

foram alfabetizados e devidamente incorporados aos padrões de regramentos 

institucionais impostos. Esses regramentos institucionais homogeneizavam os sujeitos 

para uma sociedade letrada, para isso, havia uma padronização do ensino, para a formação 

de cidadãos e cidadãs aptos para viver na comunidade, é o que se denomina de forma 

escolar de socialização (LAHIRE, VICENT, THIN, 2001), muito embora numa sociedade 

que ainda sentia dificuldades de atribuir e separar a educação familiar da educação escolar 

mesmo no seio das elites burguesas que essas instituições procuravam forjar. 

Estudantes da modalidade interna, os irmãos conviveram a partir de então com 

adequação a essas regras que faziam parte da cultura escolar de cada instituição. 

Adotamos o conceito de cultura escolar de Dominique Julia (2001), segundo o autor pode-

se descrever uma cultura escolar como um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutar a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem 

a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos. Além 

disso, por ficarem temporadas nas instituições, os regramentos passam a ocupar espaços 

diversos da vida dos jovens, um espaço que antes era ocupado pela educação familiar. A 

escola é - junto da família - a instituição responsável pela formação de novos sujeitos 

sociais. No caso de colégios internos, essa proporcionalidade de responsabilidade se 

confunde, pois, a presença da família no cotidiano de seus rebentos é menor do que a das 

autoridades escolares, porém, não deixando simplesmente nas mãos das instituições 

escolares o processo de “aculturação”. Nesses casos, a família outorga a tarefa da 

formação ao internato, sendo a instituição agora a responsável pela instrução dos 
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estudantes baseado nas escolhas dos pais e do tipo de ensino e comportamento adequados 

para os rebentos das elites. 

 Essa mudança dos espaços ocupados pela família e pela escola pode ser analisado 

a partir da leitura das fontes. Nas cartas enviadas à família, os irmãos narram o cotidiano 

escolar, isto é, o que aprendiam no seu dia a dia, as atividades as quais eram submetidos 

e além disso, deixando registrado nos textos as saudades da família e de casa. Nesse 

sentido, podemos entender o envio das cartas como uma forma de manutenção dos 

vínculos familiar, um estreitamento da distância física, mas também como um meio da 

instituição demonstrar os processos de aprendizagem aos quais os jovens estavam 

submetidos. 

  A prática epistolar era uma atividade habitual nas instituições as quais os rebentos 

Bertaso estudaram, como podemos identificar na carta de Elza no dia 17 de abril de 1917 

endereçada aos pais: “Queridos Paes, com grande alegria aproveito o dia da 

correspondecia para entreter-me com meus queridos Paes.”  E na carta de Serafim do 

dia 23 de julho de 1921 endereçada à sua mãe: “Hoje recebi uma carta de casa dizendo 

que faz mais de uma mez que não recebem cartas minhas; pois escrevo todas as semanas. 

Como é que não recebem?”. A escrita semanal era um modo de estreitar os laços afetivos 

com os familiares, manter o contato cotidiano, mas também servia como um 

demonstrativo do processo de escolarização recebido. As cartas produzidas dentro das 

instituições, tinham como objetivo narrar o cotidiano escolar ao qual os herdeiros estavam 

inseridos e possibilita a análise dos processos educacionais aos quais foram submetidos. 

 Num período em que o acesso à educação era mais restrito que o atual, sobretudo 

no que tange ao ensino secundário voltado à formação das “elites condutoras”, as 

distinções entre as classes é que levavam os pais desses grupos elitizados a procurar 

processos de escolarização mais próximos aos hábitos e os costumes de sua classe que 

deveriam moldar ou reforçar a educação dos seus filhos. A possibilidade de fazer todo o 

percurso formativo, desde o letramento até o fim do ensino secundário, ou até mesmo o 

ensino superior, era um privilégio que não abarcava toda população brasileira tampouco 

existia uma progressão de diplomas dentro de um “sistema de ensino” coeso. Os irmãos 

Bertaso tiveram acesso ao estudar em instituições elitizadas o contato com filhos da elite 

de outras localidades, reforçando traços e manejos correspondentes à juventude burguesa 

das capitais brasileiras e que não correspondiam as do interior do Brasil. 
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  Na descrição das atividades cotidianas dos irmãos é que o currículo escolar aos 

quais estavam inseridos pode ser analisado. Ao comparar o currículo escolar dos dois 

irmãos, percebe-se a diferença das ambições educacionais direcionadas para os meninos 

e as meninas na sociedade do período. Um dos movimentos que pretendemos realizar 

nesta dissertação é justamente partir da educação escolar “exemplar”, “paradigmática” 

dos filhos do Cel. Ernesto Bertaso como eixo de reflexões sobre a normatização dos 

padrões de comportamento social durante a primeira metade do século XX no Brasil e 

seus possíveis desregramentos.  

  Trabalhar com cartas desses irmãos como fontes da pesquisa histórica permite 

adentrar em seu cotidiano, possibilitando compreender a partir da perspectiva do aluno o 

modo como se dava o processo educacional dentro dos internatos no Brasil e o modelo 

da educação ginasial nesse período. Além disso, a leitura das fontes permite vislumbrar 

as dinâmicas institucionais sob perspectivas dos internos, na compreensão de que esse 

processo não era engessado, mas sim construído nas relações internas e externas.  

Dentro da relação entre o público e o privado, o institucional e o íntimo, é que as 

cartas utilizadas como fontes e objetos na presente pesquisa oscilam. As epístolas que 

compõem o corpus do trabalho são de autoria de Elza e Serafim Bertaso, filhos do 

principal colonizador da região oeste catarinense. As cartas dos irmãos foram escritas 

dentro de instituições escolares, comumente chamadas de “internatos”. É nesse ponto que 

ocorre a intersecção do trabalho, que pode ser entendido como uma pesquisa de história 

regional do oeste catarinense, uma pesquisa sobre modelos de educação asilar das elites 

no início do Brasil República sob uma perspectiva de gênero e uma análise sobre os 

processos de escrita juvenil vigiadas por currículos escolares prescritos e ativos. 

A partir dos três eixos a escrita do trabalho se constrói procurando interpretar a 

historicidade dessas fontes sobre a educação de jovens provincianos em capitais que se 

pretendiam cosmopolitas a moldar e a modificar seus papéis de gênero para a construção 

de novas elites “modernas” e “burguesas” republicanas que ao mesmo tempo 

contrastavam com a permanência do mandonismo local e patriarcal de longa duração.  

É nas fontes que a descrição sobre os modelos de educação recebidas pelos irmãos 

no período é encontrada, e é também nas fontes que podemos analisar como era a relação 

com a família dentro de um contexto também de consolidação de uma nova família 

burguesa. A partir de papéis de gênero, e expectativas nem sempre relevadas, tanto da 

família quanto da instituição, que o cotidiano escolar dos irmãos é narrado. 
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É dentro desse contexto de escolarização que investigamos o espaço que as 

instituições escolares possuíam na construção de papéis de gênero. Tendo em vista que 

os irmãos estudavam em colégios destinados somente a meninos ou a meninas, a 

educação por eles recebidas tinha um padrão diferenciado que pode ser observado a partir 

das correspondências. A educação dentro da pesquisa, assume um papel de meio, 

ensinando aos irmãos padrões de comportamento que deveriam ter enquanto adultos nos 

meios sociais aos quais seu pai almejava que ocupassem. 

Além de ser sócio proprietário da principal empresa colonizadora da região oeste 

catarinense, Ernesto Bertaso almejava um papel regionalmente de liderança cujo poder ia 

além do econômico, tomando proporções culturais, sociais e políticas. A educação de seus 

filhos dentro desse contexto, poderia fazer parte de um projeto a longo prazo de controle 

da região, deixando filho e genro como ocupantes de seu papel coronelista. Ao importar 

modelos comportamentais das capitais, coloca-se no interior um novo padrão de 

diferenciação social que vai além do financeiro, pois visava “modernizar” seu poder. 

Embora Zenaide Bertaso seja a principal destinatária das epístolas de seus filhos e 

seja com ela que o diálogo seja mantido, percebemos ela em um lugar de silêncio. A mãe 

não se destinou o prestígio histórico, nomes de ruas ou praças, ou espaço reservado em 

biografias. Assim como outras mulheres de sua época, Zenaide virou um sujeito oculto, 

isso não significa que a mesma não teve uma importância histórica tão fundamental 

quanto seu marido na consolidação do processo de colonização da região de Chapecó/SC, 

mas apenas que a disponibilidade de fontes sobre a mesma é limitada. 

 As cartas enviadas pelos irmãos seguem um modelo estrutural pré-estabelecido, 

que pode ser observado tanto nas cartas de Elza como de Serafim. Essas fontes devem ser 

analisadas como uma produção institucional, que servia de modo a expor para a família 

a educação recebida na escola, mas também como um mecanismo de manutenção dos 

laços afetivos entre os infantes e seus responsáveis. Nas cartas encontramos uma 

descrição de passeios, atividades realizadas no colégio e avaliações aos quais os 

estudantes eram submetidos e em paralelo a isso, a busca por notícias dos pais e outros 

familiares. 

  As descrições das atividades escolares fazem-se presente de diferentes modos nas 

cartas de Elza e Serafim, o que pode ser um indício dos modelos educacionais impostos 

as meninas e aos meninos no período. Na carta de Elza de 29 de outubro de 1917 a menina 

comenta sobre uma festa na escola: “No dia 17 deste tivemos uma pequena festinha; por 
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ser o dia onamastico da nossa queria madre Hedviges. Esteve explendida."; no ano 

seguinte, em 19 de outubro, a menina descreve a mesma celebração: “No dia 17 foi o 

onomastico de nossa boa Madre. De manhã houve uma pequena felicitação: dosi cantos, 

duas peças, um discurso, chamado "Estrella Polar", uma comediazinha em um acto: "A 

vendedora e a cozinheira", uma pequena felicitação que compunha-se de uma professora, 

quatro alumnas e dois anõezinhos. Eu era uma alumna. Cada alumna offereceu um 

presentezinho. Eu offereci um bordado. De tarde as maiores fizeram gymnastica. Esteve 

muito bonito.”. Serafim, narra em suas cartas atividades mais externas realizadas com o 

colégio, como por exemplo, o passeio descrito na carta de 20 de maio de 1921: “Ainda 

domingo fòmos dar um passeio com o batalhão em Mogy das Cruzes; fomos de bonde até 

a estação central e lá tomamos o trem. Lá nós tivemos sahida passeámos bastante.”. 

Outra atividade usual na rotina do menino, era a apreciação de filmes, atividade contada 

aos pais na carta de 16 de setembro de 1921: “Quarta-feira o diretor do collegio, fez 

annos; e nos tivemos cinema.”. Nas cartas, podemos perceber que a rotina de Elza, pelo 

que ela relata, dava-se mais dentro do ambiente escolar e por ser uma instituição 

confessional (católica) a descrição das festividades religiosas fazem-se bastante presentes 

dentro da escola. Nas cartas desta, as descrições sobre os fins de semana não aparecem 

na redação, enquanto seu irmão, conforme demonstrado acima, fazia questão de descrever 

seus passeios aos pais. Serafim estudava também em uma instituição confessional, mas 

de matriz protestante, que incentivava o contato dos meninos com o cotidiano da cidade, 

com as atividades militares, com o passeio no transporte público e com hábitos mais 

cosmopolitas como o de ir ao cinema.  É na interpretação do texto, que podemos nos 

aproximar da voz dos alunos, dos seus silêncios, ênfases e hesitações. 

  Além das cartas, podemos perceber as diferenças do modelo educacional recebido 

pelos irmãos através dos documentos escolares anexados nas cartas. Elza enviava à sua 

família mensalmente atestados cuja avaliação era de comportamento, obediência, 

aplicação, civilidade, ordem e silêncio. Trimestralmente, eram anexados às cartas da 

garota o atestado referente ao período cursado, onde continha além das avaliações citadas 

anteriormente os progressos nas matérias de ensino. Segundo o atestado referente ao I 

trimestre de 19181, Elza tinha acesso as seguintes matérias de ensino: doutrina cristã, 

história sagrada, leitura, ortografia, gramática, redação, caligrafia, aritmética, geografia, 

                                                             
1 Documento emitido durante a internação da aluna no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, em 

Porto Alegre/RS. 
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história nacional, história natural, idioma francês, idioma alemão, desenho, canto, música, 

bordado, ginástica e posição do corpo; além do grau de avaliação da alunas ser de 0 a 10, 

ainda vinha presente nesse documento a posição da aluna entre as condiscípulas. 

 Serafim no período escolar pesquisado, possuía boletins mensais cujas notas eram 

divididas entre dos estudos e do internato. Como consta no boletim emitido em novembro 

de 19212, as avaliações referentes aos estudos classificadas com graus de 0 a 10, eram 

divididas entre: português (linguagem e ortografia, gramática), inglês (linguagem e 

ortografia, gramática), francês, geografia, desenho, caligrafia, aritmética. Já na parte do 

internato a avaliação era referente a ginástica, postura e asseio. Ao final, constam as notas 

da média, de comportamento e a média final, além da classificação do aluno dentre a 

turma.  

Comparando os documentos avaliativos dos irmãos, podemos obter informações 

bastante interessantes para a pesquisa ao estabelecer esses paralelos, tendo como plano 

de fundo modelos educacionais pensados para um público masculino ou feminino. Tanto 

Elza era como Serafim frequentavam o curso ginasial. Entretanto, a menina tinha 

“atestados” que mediam o seu “desempenho comportamental”, quando seu irmão tinha 

“boletins” que mensuravam seu comportamento, mas relacionado com o seu 

“desempenho acadêmico”. A própria diferença entre as nomenclaturas utilizadas nos 

documentos é um demonstrativo da diferença educacional recebida; assunto que será 

desenvolvido nos capítulos a seguir. 

 O modelo informativo sobre o desempenho dos irmãos, pode ser entendido como 

uma expressão da relação de expectativa que se tinha da educação escolar recebida pela 

menina e pelo menino; enquanto na escolarização feminina parece ser mais importante 

informar o modelo de sociabilidade que Elza estava reproduzindo, já ao menino a 

performance em relação aos estudos aparece em primeiro plano quando ocorre a descrição 

das notas dos estudos mensalmente, demonstrando assim que a aprendizagem dos 

conteúdos objetivados era tão importante quanto seu comportamento enquanto aluno 

interno. 

 A própria nomenclatura das instituições apresenta uma possível diferença da 

percepção social dos locais de ensino. Elza estudou no Collegio Nª. Sra. do Bom 

Conselho, localizado em Porto Alegre – RS e o Collegio de N. S. de Sion, localizado em 

                                                             
2 Documento emitido pelo Ginásio Anglo-Brasileiro, em São Paulo/SP. 
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São Paulo – SP,  duas instituições internas femininas e católicas3; enquanto Serafim era 

aluno do  Gymnasio Anglo-Brasileiro4, instituição masculina e protestante, mas com um 

viés mais laico, localizado em São Paulo – SP.  Embora nas cartas os irmãos refiram-se a 

todas as instituições como colégios, a diferença na terminologia utilizada para nomear os 

espaços pode ser mais um indicativo da diferença na educação recebida. O termo 

“colégio” precedia o nome dos internatos católicos que eram responsáveis pela educação 

dos filhos das famílias abastadas e do segundo ciclo do ensino secundário, já os “ginásios” 

eram vistos como instituições de excelência escolar voltadas ao primeiro ciclo do ensino 

secundário (PEROSA, 2009). Porém, não havia uma divisão rígida entre os ciclos do 

ensino secundário e as instituições escolares, podendo abarcar ambas as modalidades. No 

entanto, historicamente a pedagogia do colégio é fundada na escrita para a burguesia 

(NUNES, 2000, p.37), apesar das diferentes nomenclaturas para o Ensino Secundário dos 

irmãos, seja “Curso Médio” ou “Ginásio”, percebemos a presença da forma escolar 

colegial em ambos os casos, ou seja, um curso enciclopédico, propedêutico e de formação 

das “elites condutoras” e com um currículo baseado nas humanidades clássicas (literatura 

e línguas) e com algumas disciplinas de um currículo moderno (científicas).  

Nesse sentido, a grande diferença entre a educação recebida entre os irmãos não 

estava na forma escolar ao qual estavam inseridos, e sim no currículo ao qual tinham 

acesso dentro das instituições com percursos prescritos para o que era considerado 

adequado para homens e mulheres dentro dos parâmetros das elites burguesas à época, 

todavia, cabendo reforçar que essa “forma escolar” sofria dentro das instituições escolares 

dos filhos de Bertaso grande interferência dos pais e da família, o que chama atenção para 

o processo ainda em gestação da separação entre educação familiar e educação escolar. 

 Na descrição das atividades cotidianas dos irmãos é que o currículo escolar aos 

                                                             
3 Segundo o programa da instituição, admitiam-se também meninos de 6 a 8 anos para os estudos das 

primeiras letras, mas não de modo interno. Não obtivemos informações se o Colégio Nossa Senhora 

do Bom Conselho era ou não uma instituição equiparada ao Ginásio Nacional (ex-Colégio Pedro II do 

Rio de Janeiro), mas seu currículo se assemelhava bastante ao que era prescrito de forma modelar para 

os ginásios do período, principalmente àqueles voltados ao percurso formativo para as meninas.   
4 Optou-se pela grafia original das fontes, sem adaptar as palavras a gramática contemporânea quando 

há referência ao nome das instituições ou trechos de cartas trabalhadas. Para Heládio César Gonçalves 

ANTUNHA, o colégio Anglo-brasileiro fazia parte do pequeno número de instituições particulares 

equiparados ao Ginásio Nacional (ex-Colégio Pedro II do Rio de Janeiro), diz o autor: “No setor 

privado, já em 1908, ao lado de um grande número de estabelecimentos não equiparados, registramos 

a existência de quatorze ginásios equiparados ao Ginásio Nacional: Na capital – Macedo Soares, São 

Bento, Diocesano, Anglo-Brasileiro, Ciências e Letras, Sílvio de Almeida, e Nossa Senhora do Carmo; 

no Interior – Hydecroft, em Jundiaí; Nogueira da Gama, em Jacareí; São Luiz, de Itu; São Joaquim, de 

Lorena; Sorocabano, em Sorocaba; Ateneu Jaúense, em Jaú; Colégio Santista, em Santos” (p. 88).      
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quais estavam inseridos pode ser analisado. Aqui tomamos o currículo como uma 

produção social, que em nível macro age de acordo com o sistema de interesse político e 

econômico de determinado período. Analisar situações específicas do currículo em ação 

em diferentes grupos escolares, reflete a influência dele em determinado contexto da 

cultura escolar. 

  A partir da percepção que o currículo é uma construção social (GOODSON, 1995, 

p.67), buscamos analisar o modo como ele foi construído, implementado e modificado 

dentro no cenário brasileiro, em específico nos centros educacionais estudados no período 

recortado. Para isso, utilizamos a perspectiva que os irmãos tinham da educação recebida 

exposta nas cartas e cruzando com outros documentos disponíveis, podendo assim 

analisar como o currículo escolar era formado dentro das culturas escolares em questão. 

  Ao comparar o currículo escolar de Elza e Serafim, percebe-se a diferença das 

ambições educacionais direcionadas para os meninos e as meninas na sociedade do 

período. Um dos movimentos que pretendemos realizar nesta dissertação é justamente 

partir da educação escolar “exemplar”, “paradigmática” dos filhos do Cel. Ernesto 

Bertaso como eixo de reflexões sobre a normatização dos padrões de comportamento 

social durante a primeira metade do século XX no Brasil e seus possíveis desregramentos. 

Para isso, a presente pesquisa é dividida em três capítulo. O primeiro capítulo intitulado 

“Do externo ao interno: um olhar sobre o local” tem por objetivo apresentar e analisar os 

processos da colonização de Chapecó e o papel da família Bertaso dentro desse contexto, 

afinal, o patriarca era o sócio-proprietário da colonizadora responsável por essa função 

em parte da região oeste de Santa Catarina. A colonização das terras devolutas acontece 

em paralelo ao processo educacional estudado nesta pesquisa, já que delimita-se o ano de 

1917 como data oficial de criação do município. Portanto, compreende-se que a 

internação dos filhos em colégios nas capitais estava para além de uma questão 

organizacional que a região demandava na primeira parte da colonização, mas era também 

devido aos conflitos em torno dessa colonização da terra. É no primeiro capítulo que se 

discute também as transformações sociais, que o Brasil vem sofrendo no período, 

principalmente no âmbito da família nuclear burguesa, e o papel das instituições escolares 

na implementação dessas transformações. A finalização do capítulo é realizada a partir 

de uma discussão sobre a existência do arquivo epistolar da família Bertaso e o uso desse 

tipo de fontes dentro das pesquisas históricas. 
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No segundo capítulo, cujo título é “A educação aqui e lá”, é realizada uma revisão 

teórica sobre os processos de escolarização da região oeste de Santa Catarina na época no 

recorte temporal proposto na pesquisa. Através de um levantamento bibliográfico debate-

se a ausência escolarização local organizada pelo Estado e o esforço dos colonos em 

contornar e até mesmo preencher essas lacunas deixada pelo poder público na região. Na 

segunda parte do capítulo, são apresentadas as escolas dos filhos do Cel. Bertaso junto 

com análises teóricas das instituições católicas e protestantes do período. Nesse capítulo 

também são analisadas as descrições dos irmãos no cotidiano escolar presentes nas cartas 

enviadas à família e o os documentos escolares presentes no arquivo como atestados e 

boletins. 

E o último capítulo investiga os processos da produção epistolar dentro dos 

internatos. Intitulado “Trajetória educacionais e a produção de cartas dos irmãos 

Bertaso”, o capítulo busca vestígios nas fontes para examinar a escrita nas cartas nos 

ambientes vigiados e as diferenças dos regramentos dentro da instituição feminina ou 

masculina. Discute-se também as questões curriculares dos irmãos neste capítulo, 

abordando os objetivos da educação feminina e masculina no período e os reflexos desse 

modelo dentro dos próprios sistema de escrita das cartas e a introjeção desses 

regramentos. 

As cartas infantis são o que guiam o trabalho, tanto em seu conteúdo, como em 

sua materialidade e contexto de produção. As fontes e objetos de pesquisa desvelam 

informações tão caras sobre o cotidiano escolar infanto-juvenil sob a perspectiva dos 

internos. Dando possibilidades para as discussões a respeito da educação escolar do 

período estudado e como a introjeção desses regramentos reverberam no âmbito da vida 

privada da família burguesa, além produção de cartas em ambientes supervisionados e 

modelos educacionais aos quais nossos sujeitos de pesquisa tiveram acesso. 

1. DO EXTERNO AO INTERNO: UM OLHAR SOBRE O LOCAL 

 

  O presente capítulo visa apresentar ao leitor uma parte da história da formação do 

território de Chapecó, sobretudo em relação ao processo de escolarização na região e  a 

família Bertaso, reconhecidamente a principal elite do local que se confunde com a 

história da cidade e a educação formal de seus filhos com base em trabalhos 

historiográficos que se debruçaram sobre o tema e com a utilização da documentação 

primária dessa pesquisa, isto é, nas cartas de seus filhos enviadas de colégios internos de 
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outras capitais para seus pais. Além disso, discutir a criação do município sob a 

perspectiva do Estado que estava ancorada em uma ideologia de povoamento para 

embranquecer a região. A empresa colonizadora Bertaso dentro dessa perspectiva foi um 

agente fundamental, não só devido a venda de terras aos migrantes ítalo-brasileiros como 

para a manutenção dessa população no território. Fazendo a ligação do interior com a 

capital, a família constitui-se como uma elite local hegemônica, importando valores 

morais e econômicos europeus para servir de exemplo na construção social e cultural da 

região, o que será abordado nos dois itens subsequentes.  

  Na parte final do capítulo busca-se realizar uma problematização sobre a 

patrimonialização do arquivo familiar e seu tombamento municipal. Compreender o que 

são os arquivos disponíveis e a seleção das fontes possibilita entender os motivos das 

cartas dos irmãos Bertaso serem tomadas tanto como objetos como fontes principais dessa 

pesquisa. 

 

1.1 Criação de Chapecó 

 

Tradicionalmente, a História de Chapecó é contada por meio de três fluxos de 

ocupação humana. A primeira, lembra que a região oeste de Santa Catarina, no entorno 

do Rio Uruguai, é habitada desde 5.500 a.C. pelos povos nativos, principalmente de 

origem kaingang (ROSSETO, 1986, p.7). A segunda, apresenta que o contato dos brancos 

com a região se intensificou no início do século XVIII através das atividades de bandeiras, 

o que gera um segundo fluxo que viria a dar a origem aos caboclos. Até então, a região – 

a despeito dos seus ocupantes – era conhecida como uma terra considerada “vazia”.  

Finalmente, com a construção da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande do Sul, 

na parte que passava por Santa Catarina as questões de fronteira entre os estados de Santa 

Catarina e Paraná foram exacerbadas ao limite pelas figuras dos caboclos seguidores do 

monge José Maria. Eclode a Guerra do Contestado, marco final da fase de predomínio 

caboclo no território. Resolvida a guerra, enterrados os mais de dez mil caboclos, os dois 

estados estabeleceram a fronteira de forma “pacífica”. 

A partir de 1917 com o fim da guerra, o planalto entre os rios Uruguai e Iguaçu 

passa a pertencer ao território do estado de Santa Catarina. Passa a ser incumbência dessa 

unidade política da República Federativa Brasileira desenvolver o dito território. O que 

era até então “vazio”, necessita agora ser colonizado. Inicia-se aí o terceiro fluxo de 
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ocupação humana, operado como um movimento fundante, que dá origem a presença 

efetiva do Estado brasileiro nesse território, embora no caso de Chapecó e de muitas 

cidades da região o papel da iniciativa privada na formação de municípios mostrava a 

fragilidade das divisões políticas entre o público e o privado no início do período 

republicano no Brasil . A atenção e preocupação tardia dos governos sobre as terras e suas 

posses, reflete diretamente no modo como o processo de ocupação dá-se no século XX 

com as empresas colonizadoras:  

 

a fundação da cidade de Chapecó, localizada no oeste do Estado de Santa 

Catarina , que, ao contrário de grande parte dos núcleos urbanos brasileiros, 

foi colonizada por empresa privada a partir do interesse e anseio público em 

ocupar, entre outros locais, o oeste catarinense. Assim, são criadas empresas 

colonizadoras com o intuito de “desbravar” e levar “civilidade” e 

desenvolvimento às terras inócuas e “inabitadas” do território brasileiro. 

(VILELLA, 2007, p.161) 

 

A ocupação-povoamento realizada com base ampla, é um projeto executado de 

fato na região apenas depois da Guerra do Contestado, fato marcado pela fundação das 

cidades criadas para territorializar o território como catarinense – caso de Chapecó, em 

1917. Colonização e povoamento, nesse caso se confundem, uma vez que a necessidade 

de desenvolver o comércio da região só aconteceria – na narrativa oficial – junto com a 

ocupação do território: 

 

o governo do estado de Santa Catarina estava interessado em ocupar o “vazio”, 

incorporando a área ao próprio Estado e criando condições favoráveis para isto. 

O “lucro” dessa medida poderia ser direto ou indireto. O direto seria aquele 

decorrente da remuneração paga pelas terras, não sendo questionado se o 

montante estipulado e pago era ou não justo. O rendimento indireto estava nos 

encargos assumidos pelas empresas colonizadoras em abrirem estradas, mantê-

las, mesmo que para isso fossem remuneradas com terras, mas desobrigando o 

Tesouro de ressarcir as despesas efetuadas. Some-se a isso a possibilidade de 

arrecadação de impostas, a curto e longo prazos, e os dividendos políticos que 

poderiam ser auferidos se os empreendimentos obtivessem êxito. (RENK, 

2006, p.51) 

 

A partir de políticas administrativas do estado de Santa Catarina, ficou a cargo das 

empresas colonizadoras repovoarem a região para garantir a propriedade da terra. O 

território resultado do conflito, ficou sob a responsabilidade dessas empresas, sendo a 

função delas trazer para a região os migrantes ítalo-brasileiros oriundos do Rio Grande 
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do Sul. Conforme exposto na figura1, tendo destaque na região de atuação da Bertaso, 

Maia e Cia: 

Figura 1 Mapa da colonização de Chapecó 

 

Fonte: PIAZZA, 1994, p, 252. 

 

Esse território proveniente dos conflitos resultados do Contestado, já era habitado 

por caboclos e populações indígenas. Para o governo do Estado de Santa Catarina, o 

povoamento dessas terras era uma garantia da incorporação do território: 

 

...constituía-se para o governo catarinense não só um desafio, mas uma questão 

de premente necessidade para integrar aquele quadrante de seu atual quadro ao 

contexto de sua jurisdição. A incorporação da região devia, pois o oeste 

catarinense seria um grande produtor, graças à fertilidade de seu solo, e que, 

num curto espaço de tempo, só lhe proporcionou benefícios (BELANI, 1991, 

p.53). 

 

Na atual região de Chapecó, a principal empresa colonizadora que atuou foi a 

Colonizadora Bertaso, embora houvesse outras responsáveis. Ficou a cargo da 

colonizadora povoar a região e, além disso, promover o desenvolvimento local. Para 

Rosseto (1986, p.262): 
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O ramo da indústria teve seu início no setor de extração e beneficiamento de 

madeira de pinho e de lei com a implantação da primeira serraria “Engenho da 

Serra”. Coube ainda à Empresa Colonizadora e Industrial Ernesto Bertaso S/A 

promover a instalação de diversas indústrias cerâmicas, moinho de trigo, 

frigorífico, energia elétrica. Que imprimiriam os primeiros passos ao processo 

de industrialização de Chapecó. 
 

A relação que transparece localmente é que os Bertaso construíram sua posição 

com base na relação do interior do país com as grandes capitais, muito sustentada na 

oposição do “antigo” com o “moderno”. O modo de vida mais urbano, juntamente com a 

organização familiar, colocava a família Bertaso em um espaço social de elite. Essa 

espacialização criava os estigmas sociais entre as elites locais e os não pertencentes as 

elites, colocando os colonos em um papel de tutela social, econômica e cultural. As 

viagens para as capitais brasileiras eram o que embasavam o discurso do Cel. fazer a 

ponte entre a “civilização e o mato”, buscando reproduzir no oeste os padrões encontrados 

nas grandes cidades. Embora essas reproduções tenham levado mais de 30 anos, é 

possível identificar indícios delas na organização da cidade, conforme abordado mais 

abaixo.  

 Maria Adelaide Hirsh, filha de Elza Bertaso em 2005 publica uma memória sobre 

seu avô intitulada “Ernesto Francisco Bertaso: de Verona a Chapecó”. Através da 

construção narrativa, percebemos como a figura de Ernesto Bertaso se consolidou através 

de um conceito de “civilidade”, criando uma oposição entre ele e os outros sujeitos da 

região. Hirsh (2005, p.49) ao descrever a chegada de seu avô em Chapecó explora essa 

relação de oposição com os locais: “Ernesto Bertaso é recebido no começo com certa 

desconfiança, mas após um ou dois dias seu espírito alegre, sua boa vontade e os 

documentos que traz cativam aqueles homens de sertão, arredios e cautelosos.”. A 

utilização dessa composição narrativa delimita muito bem a posição dos personagens 

dentro desse cenário, eles são homens de sertão, arredios e cautelosos que recebem 

Ernesto Bertaso de forma desconfiada. Nessa colocação do outro como uma figura de 

oposição, fica evidente a visão que Hirsch tem sobre a população local. Cel. Bertaso não 

era um homem de sertão, era um gringo metropolitano que veio até o sertão para 

(re)povoá-lo de acordo com os interesses do Estado. 

 O sertão oestino era visto com uma área de vazio demográfico e o processo de 

interiorização do território era um modo de garantir a propriedade das terras para o estado 

catarinense. O mandonismo local se consolidava nas trocas de favores que o poder 
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estabelecia com os moradores. O sertão precisava ser ocupado, porém não era qualquer 

ocupação que servia, mas a de uma população branca disposta a ajudar no processo de 

capitalização do território por meio da agricultura.  O papel das colonizadoras estava além 

da venda das terras, mas era necessário que providenciassem que os compradores destas 

terras passassem a ser seus proprietários:  

 

A principal medida de incorporação do ex-Contestado à Santa Catarina foi a 

colonização. A eficácia do projeto colonizador requereu agente humano, cujo 
modelo foi o descendente do europeu, vindo das colônias velhas do Rio Grande 

do Sul. [...] tendo como protagonista os colonos “trabalhadores”, “construtores 

do progresso e da civilização”; no entanto, não era contemplado nesse projeto 

a população brasileira, posseira. (RENK, 2006, p.55) 
 

 A instalação dos novos proprietários deveria ser assegurada pela empresa, essa 

garantia viria por meio do desenvolvimento da região. Mas isso não aconteceu a curto 

prazo, segundo Vilela (2007, p.164): “A maioria dos novos moradores eram de origem 

alemã, italiana e polonesa, que ao se instalarem se confrontam com vários problemas de 

infraestrutura, estradas precárias e a falta de estabelecimentos comerciais.”. Esse 

progresso desenvolvimentista exigiria empenho e investimentos que não eram a 

prioridade da colonizadora, que estava dedicada à venda das terras. Porém, a falta de 

condições era um fator que desestimulava a venda das terras na região. Segundo Belani 

(1991, p. 46): 

 

A empresa colonizadora, no início, ressentiu-se da falta de interesse pelas 

terras férteis do Oeste. A pouca procura devia-se à ideia formada a respeito da 

região que, além do sertão virgem, não apresentava segurança […] O problema 

resumia-se em oferecer, cada vez mais, condições aos interessados na compra 

de terras. 
 

A falta de interesse pela região pode ser devido a associação da área a imagem de 

caos (RENK, 2006, p.55). A imagem caótica da região precisava ser modificada a partir 

do fim do Contestado, mas isso afastava possíveis compradores. Por isso era necessário 

vender a ideia de região pacificada, justamente para consolidar os ideais de progresso e 

civilização do espaço. Embora os conflitos oficiais tenham cessado com o fim do 

Contestado, é necessário levar em consideração as permanências de guerras intestinas 

envolvidas no processo de venda das terras. Uma zona de conflito não se pacifica em um 

ano e a imagem de violência não some, o imaginário da violência local precisava ser 

alterado aos poucos.  
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 Dentro desse contexto, o Cel. Bertaso acabou assumindo a posição de liderança 

dentro do processo de pacificação territorial, pois era ele que tomava a frente para lidar 

com esses “homens de sertão, arredios e cautelosos”. Fazendo as viagens as terras oestinas 

catarinenses, o Cel. preparava o meio de campo para a vinda das famílias dos colonos, 

tentando garantir que o processo de alojamento das novas famílias não fosse interferido 

pelos grupos identitários que já habitavam a região. 

A colonizadora Bertaso possuía uma vasta posse do território regional. Para 

Belani (1991), o total de território que a empresa possuía na região atingiu a casa de 

2.249.259.441 m². Ainda segundo a autora, “só nos anos de 1921 a 1922 a empresa 

vendeu mais de mil colônias de 242.000 m² cada uma, estando cerca de 600 famílias 

riograndenses prontas a virem em 1923” (ibidem, p.58).  Inúmeras famílias que se 

mudavam para a região vinham sob a tutela do Cel. Ernesto Bertaso. Esses “contratos 

comerciais” estreitavam-se em laços políticos e econômicos:   

 

As práticas coronelísticas e patriarcalistas de Bertaso estendiam-se pelo 

domínio político, econômico e religioso. Nesse último, militavam pela 

submissão dos colonos ao catolicismo romano, dentro de um projeto de 

desenvolvimento integrado, onde respeitar e obedecer às ordens clericais, 

atributo do bom cristão, facilitava o respeito e a obediência ao poder político e 

econômico. Era uma forma de favorecer o trabalho incessante e disciplinado 

nas novas colônias. (VICENZI, 2006, p. 310) 
 

A venda intensificada deu-se principalmente devido a propaganda que a 

colonizadora fazia entre os gaúchos, a propaganda que ocorria no estado vizinho era de 

uma região prospera e pacificada; o que não correspondia de fato com a realidade local. 

Era vendido a eles “ideia de que a ‘riqueza’ aguardava a todos, no oeste de Santa 

Catarina” (Vicenzi, 2006, p.305). A possibilidade do enriquecimento era um chamativo 

para os colonos virem à região, mas o aumento da população no Rio Grande do Sul fez 

com que ao passar das gerações a oferta de terras ficasse cada vez mais escassa.  

Esse crescimento demográfico era devido ao fato de os imigrantes priorizarem a 

mão de obra familiar, o ideal era que o casal tivesse vários filhos. Com o crescimento dos 

herdeiros e geralmente no ato do casamento, “cada filho dos agricultores normalmente 

receberia ou compraria um lote de terra de tamanho proporcional ao que a família 

possuía” (ALVES, MATTEI; 2006, p.6). A terra era atribuída aos filhos no momento do 

casamento, como uma garantia da manutenção dessa nova família. Porém, isso restringia-

se aos filhos homens, segundo Carneiro (2001, p.23): 
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Seguindo a prática costumeira, as mulheres recebiam “a sua parte” em módica 

quantia de dinheiro e na forma de enxoval, composto de roupas de cama, mesa 

e banho, utensílios domésticos e, por vezes, máquina de costura. A doação da 

parte em dinheiro e o tamanho do enxoval dependia dos recursos disponíveis 

pela família. A prioridade era dada àquele que era socialmente instituído como 

o responsável pela manutenção da família: o sucessor. 

 

Ao casar-se a mulher ingressava na família do marido, por conta disso, a 

distribuição de terras dava-se em maior quantidade aos filhos homens. As novas famílias 

formadas a partir dos casamentos, necessitavam assim de espaços para construção de suas 

propriedades, que no Rio Grande do Sul estavam cada vez mais escassos. O esgotamento 

das terras naquele estado, fez com as gerações nascidas no Brasil precisassem se deslocar 

para outros espaços. Os migrantes ítalo-brasileiros estabeleciam contatos para as comprar 

de terras oestinas com os representantes, que faziam a ponte entre a empresa colonizadora 

e os possíveis compradores. A disponibilidade de lotes grandes de terra para a venda 

proporcionava a possibilidade de herança e formação de novas famílias para quando as 

novas gerações chegassem na vida adulta.  

A continuidade de modelos de agricultura familiar impulsionou a vinda de vários 

imigrantes à região, mas além disso, a madeira era o grande chamariz para o deslocamento 

e desenvolvimento econômico da região. Segundo Alves e Mattei (2006, p.6): “A região 

Oeste de Santa Catarina foi a última área a ser colonizada no estado. A extração da 

madeira foi a primeira atividade econômica a dar impulso ao deslocamento populacional 

para esta área ”.  A atividade madeireira desenvolveu-se principalmente em função da 

possibilidade de escoamento desse produto por meio dos rios da região. Com o uso de 

balsas, os madeireiros conseguiram fazer com que as toras chegassem até as cidades 

portuárias.  Para Onghero (2013, p.4):  

 
Além da venda de terras, as colonizadoras também promoviam a extração da 

madeira nativa, especialmente das espécies de melhor qualidade e valor. A 

extração era realizada de forma interligada com o processo de colonização: as 

picadas e estradas abertas para o transporte da madeira serviram como 

passagem para os colonizadores, e os pontos de partida para a criação de 

núcleos colonizatórios muitas vezes foram as serrarias ou até mesmo os 

acampamentos provisórios, montados para abrigar os trabalhadores envolvidos 

no corte de madeira.  

 

Apesar da extração de madeira ser uma atividade lucrativa, é importante ressaltar 

que é um recurso natural que se esgota, era necessário planejar uma continuidade da 
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economia para quando esse recurso findasse. Nesse contexto, a agricultura baseada ne 

economia familiar era uma boa opção para o desenvolvimento territorial. Mas para a 

efetivação do projeto, era necessário que o território passasse por um projeto de 

“limpeza”, o mato precisava ser roçado e a população cabocla e indígena que ainda 

habitava a região precisava ser “reorganizada”. Essa reorganização fazia parte do 

processo de silenciamento dos indígenas, dos caboclos e dos posseiros das terras, que 

através de uma série de conflitos territoriais acabaram sendo marginalizados no processo 

de colonização oficial do território. 

A ambição da agricultura familiar além de garantir o desenvolvimento econômico, 

servia como uma manutenção da população no território. Para a concretização desse tipo 

de atividade, era necessário que os colonos tivessem vários filhos para trabalharem nas 

terras e esses filhos quando crescidos, também teriam vários filhos, garantindo assim o 

aumento demográfico da região. Essa estrutura de família e de sustento, era o que a 

colonizadora Bertaso desejava para a região oeste, mas estava longe do que o Cel. Bertaso 

desejava para sua família. As terras oestinas a princípio não eram visadas  como possível 

moradia para da família do colonizador, que talvez, não quisesse deixar a sua prole à 

mercê dos conflitos locais que ainda permaneciam. 

Nas cartas dos filhos dos Bertaso, Elza e Serafim, produzidas longe dos conflitos 

e das negociações locais de terras e dentro colégios internos de grandes cidades como Rio 

Grande do Sul e São Paulo, que são as fontes privilegiadas dessa dissertação, também 

podemos encontrar vestígios de como as terras da colonizadora Bertaso eram percebidas   

por um dos seus filhos como uma região inóspita, e talvez perigosa, mas que para o 

menino apenas significava o atraso e a expectativa de seu encontro com o pai. Serafim ao 

mencionar sobre as viagens do pai as terras compradas no oeste catarinense, refere-se 

como “mato”, como pode ser visto nos trechos das cartas do dia 8 de agosto de 1920: “as 

ferias começa no dia 10 de Outubro mas dis ao papae que venha me buscar no dia 15 o 

papae ainda não veio do mato.”5 E na do dia 18 de junho de 1921: “O papae já chegou 

do Matto? A mundan-[continuação está apagada] para [essa palavra está um pouco 

apagada] Passo Fundo ainda demora muito?”6. Pode-se presumir que esse “mato” em 

questão são as terras adquiridas pela colonizadora, pois através do cruzamento de fontes 

                                                             
5  BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba, 08 ago. 1920, 

carta pessoal. 
6  BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo 18 jun. 1921, 

carta pessoal. 



32 
 

com o livro de Maria Adelaide Hirsch (2005) e buscando nos referenciais bibliográficos, 

sabe-se que a vinda do Cel. para o que seria Chapecó era constante nesse período e que a 

família muda-se para Passo Fundo/RS em 1921. 

O progresso se constrói dentro do projeto objetivado, com a retirada do mato para 

a implementação da lavoura e da retirada dos sujeitos “intrusos” para a instalação dos 

colonos: 

 
A Colonizadora Bertaso colocava capatazes e homens de confiança à 

disposição dos novos proprietários, encarregados de zelar pelas terras. Esses 

capangas eram instruídos para agir com a máxima severidade – ou seja, através 

da violência –, expulsando intrusos que penetrassem ou habitassem as terras 

vendidas. (Vicenzi, 2006, p. 307) 

 

Os intrusos eram os caboclos e indígenas da região, que já habitavam o território 

antes da chegada dos colonos. Embora a presença dessas populações na região seja antiga, 

elas não detinham garantia da posse do território para o Estado. A região deveria ser 

povoada por brancos para atender os interesses do Estado e, nesse contexto, o título de 

propriedade tinha mais valor que a residência no terreno. Por mais que determinadas 

famílias os habitassem por gerações e tivessem nela uma longa história, legalmente isso 

não importava, já que essas pessoas que não tinham nenhuma espécie de documento que 

comprovasse a propriedade da terra tornava sua permanência “ilegal” aos olhos do 

Estado. Cabe ressaltar que a posse não é uma garantia de propriedade e o modo como 

esses grupos se relacionavam com o território não estava de acordo com as propostas de 

desenvolvimento regional. O Estado delegava a colonizadora Bertaso a “obrigação” de 

repovoar o território com núcleos populacionais agrícolas e impedir que essas terras 

fossem reivindicadas pelos antigos habitantes.  

Nesse sentido, o Cel. Bertaso, além de ter o papel de vender as terras da região, 

garantia aos seus compradores a propriedade. O dono da colonizadora e patriarca da 

família Bertaso detinha uma função paternalista dentro do território recém ocupado, pois 

sem legislação ou proteção do Estado, os colonos da região acabavam submetidos à tutela 

do mesmo, trocando proteção por adesão total (VICENZI, 2006). Por ser uma área ainda 

em construção e afastada da capital, Bertaso constituía-se como o elo entre as cidades 

maiores e o interior: 

 
[...]Coronel  Bertaso  tinha  esta referência em sua mente, a imagem europeia. 

Viajava frequentemente para a Europa e mantinha contato direto com a capital 
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gaúcha Porto Alegre, vivia e estava impregnado do ideário que comandava 

toda a máquina da economia, política e cultura na escala nacional. O espelho 

da Europa, em principal com a  França,  e as  grandes avenidas de Haussmann 

se fizeram presentes no Oeste. Porém o  conjunto  das  intervenções  

urbanísticas  não  se  resumiu  ao  traçado  da  cidade,  mas pretendeu penetrar 

fundo nas socialidades e valores do povo. (BALDISSERA, BEDIN et al; 

2016;p.121) 

 
A profissão de caixeiro viajante exercida anteriormente por Bertaso, garantiu 

meios para que as ligações com a capital catarinense e outras cidades maiores se 

estabelecesse. É frequente encontrar nas cartas dos irmãos referências as viagens do pai. 

Elza cita a presença de seu pai junto com ela em Porto Alegre/RS, em 19 de março de 

1918: “Eu vou entrar no collegoi amanhan (no collegio) de meia pensionista até o papae 

ir embora.”7, a presença do pai na cidade inclusive altera o horário dela na instituição 

escolar, o que mostra a interferência da família no cotidiano escolar dos filhos. Já em 6 

de outubro de 1919, a menina questiona a mãe: “Papai ainda esta no Rio Grande?”8 não 

deixando claro se a referência é a cidade de Rio Grande/RS ou ao estado do Rio Grande 

do Sul. Serafim também menciona as viagens dos pai em suas cartas, como a escrita em 

26 de fevereiro de 1921: “O papae sahio daqui 5ª feira e foi para Florianópolis.”9, o 

“daqui” em questão que o menino fala é a cidade de São Paulo/SP onde os irmãos 

passaram a estudar no presente ano. Na carta dirigida a mãe em 30 de julho de 1921, o 

menino questiona sua mãe: “O papae já chegou de Porto Alegre?”10. Embora os irmãos 

não mencionem ou questionem em nenhum momento o que o pai fazia nessas cidades, 

fica claro que ambos estavam cientes das rotinas comerciais do pai, mesmo que a distância 

e a idade dos filhos impedissem de avaliar a verdadeira extensão de suas andanças. 

Foram durante essas viagens, que outras referências culturais se estabeleceram, e 

certamente influenciaram o Cel. Bertaso em matricular seus filhos em instituições 

escolares nas capitais. Além disso, na região oeste de Santa Catarina a educação não era 

prioridade e demorou cerca de trinta anos para a construção do primeiro prédio do grupo 

escolar em Chapecó; se essa falta de instituições escolares poderia se acomodar aos filhos 

dos colonos da região, não serviria para os filhos do Cel. Nas capitais poderíamos 

                                                             
7 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 19 mar. 1918, carta 

pessoal. 
8 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 06 out. 1919, carta 

pessoal. 
9 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo, 26 fev. 1921, carta 

pessoal. 
10 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo, 30 jul. 1921, carta 

pessoal. 
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encontrar uma variedade de instituições escolares, como os colégios normalistas, 

confessionais, os ginásios, ainda que fossem em número bastante reduzido para o período. 

As ambições que fizeram o pai escolher instituições confessionais para a menina e o 

ginásio para o menino nas grandes capitais não são evidentes na documentação, mas 

parece claro que atendiam ao interesse de dar aos filhos uma educação mais condizente 

aos filhos das elites locais para que adquirissem um verniz mais cosmopolita, moderno, 

aburguesado, enfim, “civilizado”. 

Regionalmente, Ernesto Bertaso era considerado um homem “civilizado”, com 

padrões que o diferenciava tanto dos caboclos que aqui habitavam antes de sua 

colonizadora e que continuavam na região, como dos descendentes de europeus que 

compraram as terras de suas posses. Esta noção de civilização é particularmente relevante 

no contexto chapecoense, visto a cidade ter sido criada como parte do projeto do governo 

do Estado de Santa Catarina para “povoar” a região. Na própria construção do 

povoamento da cidade o projeto de civilidade se reflete, na tentativa de uma ocupação 

exclusivamente branca do território.  

Pode-se perceber através das cartas dos jovens remetidas à família que as viagens 

do patriarca Bertaso eram constantes, conforme citado anteriormente. Durante o período 

escolar dos irmãos, o território de Chapecó estava se construindo. A cidade ainda era um 

projeto composta por uma pequena população de pessoas que carregavam o estigma de 

colonos. Essas viagens do Coronel às grandes cidades, criava vínculos comerciais e 

perspectivas de como a cidade poderia construir-se. Mas além disso, é possivelmente nas 

suas viagens as grandes cidades que Ernesto Bertaso identificava as instituições escolares 

que melhor se adequavam em suas pretensões para matricular seus filhos.  

 Mesmo sendo uma cidade pequena, a mentalidade do progresso é perceptível 

através do modo como a colonização e povoamento do território foram incentivados tanto 

pelo Estado, como pela empresa que geria essa atividade. Tendo em vista formação de 

uma metrópole, o município de Chapecó foi planejado em toda construção do espaço 

geográfico, além de uma preferência sobre o tipo de população que ali deveria morar. 

Esse planejamento, visando uma modernização do território estava de acordo com os 

interesses do governo estadual, mas também ao que tudo indica, esse projeto era também 

interesse de Ernesto Bertaso.  Segundo Vilela (2007, p.168), na década de 1930 em 

Chapecó:  
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A população era de pouco mais de oitocentos habitantes neste momento, mas 

o desenho do núcleo já demonstrava a postura e a intenção de crescimento e 

expansão da consolidação ocupacional do território, que se entende estar 

vinculado à perspectiva de um processo maior de desenvolvimento: o 

econômico e produtivo. Este, por sua vez, traça definitivamente a postura de 

negação a todo processo histórico da região, assumindo o futuro como 

identidade almejada. 

 

Em paralelo ao processo de aprendizagem dos irmãos nas capitais, Elza em Porto 

Alegre – RS e Serafim em Curitiba – PR, a empresa colonizadora fazia seus trâmites no 

interior. Enquanto os filhos do Coronel recebiam uma educação mais “cosmopolita” e 

“moderna”  nas capitais, a educação na cidade em construção caminhava de acordo com 

as possibilidades oferecidas aos filhos dos colonos frente ao lento processo de 

institucionalização de escolas normais secundárias, primárias modelares em grupos 

escolares bem equipados (com cursos preliminares de ensino elementar e complementares 

de ensino normal primário) e ginasiais e sua interiorização no início do período 

republicano no Brasil, além da falta de coesão entre um sistema de diplomas entre esses 

níveis11 e de proventos que atraíssem professores de outras regiões, o que dificultava 

ainda mais os objetivos de formar uma “elite ilustrada” dentro da cidade:   

 

                                                             
11 Sobre a complexa organização do ensino público e particular no início do período republicano, consultar 

o trabalho clássico de ANTUNHA (1976), embora o autor incorra em anacronismos e preconceitos 

dentro daquilo que não se encaixava dentro de um “sistema de ensino” que iria adquirir uma face mais 

consolidada a partir dos anos 1930 no Brasil. Existiam muitos tipos de escolas nesse período e com 

regimes de equivalências intrincados. Em linhas gerais, o ensino primário, no início do período 

republicano, era composto por oito anos, dividido em preliminar de quatro anos e complementar de 

mais quatro anos. Com a reforma de 1892, o ensino complementar passará para formar os professores 
para as escolas em nível primário descaracterizando o projeto inicial de uma escola primária de oito 

anos de caráter propedêutico para o ensino ginasial. Existiam também as escolas isoladas (urbanas ou 

rurais) que eram escolas sob a responsabilidade de um único professor que normalmente alugava locais 

para montar suas escolas por meio de seus recursos e com grupos de alunos numa mesma classe com 

diferentes níveis de aprendizagem. Tínhamos também os grupos escolares com prédios próprios, 

estrutura administrativo-docente, gradação de ensino e classes homogêneas, mas que também passaram 

por ostensivo processo de desdobramento de turnos com a falta desse tipo de escolas. Outro tipo de 

escola era as reunidas que a rigor eram uma junção de escolas isoladas em um mesmo prédio com 

potencial para tornar-se um grupo escolar, mas sem unidade administrativa-pedagógica. Para formação 

do professor tínhamos o ensino complementar que passou a formar professores em nível primário e o 

ensino normal que formava professores em nível secundário. O ginásio tinha caráter altamente 
propedêutico e enciclopédico e composto por seis anos de escolaridade, mas com progressivo 

afunilamento de alunos ao final do sexto ano. Por fim, o ensino superior era destinado à formação de 

profissões liberais em faculdades de Direito, Escola Politécnica, Faculdade de Medicina e Cirurgia e 

Escolas Agrícolas. Sobre o ensino particular, ANTUNHA comenta que muitas dessas escolas eram 

consideradas de menor nível para as autoridades escolares estaduais, mas isso não era um retrato 

fidedigno de todas as escolas particulares, muito embora em muitas delas prevalecesse a memorização 

de conteúdos no qual recebia o jocoso nome “psitacismo”. É preciso lembrar ainda, de acordo com esse 

autor, que não existia um progressão de diplomas entre esses diferentes níveis de ensino podendo o 

aluno migrar mediante a exames parcelados do ensino preliminar ao ginásio ou ao normal secundário.         
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Apesar da influência religiosa, nos primeiros tempos, o estado e a colonizadora 

não conseguiram atrair religiosos para desempenhar a função de educadores, 

isto é, foram inexistentes seminários e educandários religiosos na região. Os 

professores em geral eram indivíduos de poucas letras, e ensinavam o pouco 

que sabiam, especialmente as primeiras letras e cálculos matemáticos. Estes 

professores conciliavam o trabalho de ensinar com o trabalho agrícola. [...] 

nem todas as comunidades tinham uma escola, o que aumentava ainda mais as 

dificuldades das crianças em frequentá-las. Outra forma de ensino não-

institucional era realizada pelos próprios pais e praticada através do trabalho 

na agricultura. Tratava-se de um aprendizado prático para a vida que 

desempenhava papel fundamental na formação dos filhos e reprodução de 

valores. (VICENZI, 2016, SP.) 

 

Esses “problemas” não eram apenas da região do oeste catarinense e atingia 

muitos municípios pelo interior do Brasil naquele período, mas não deixou de se 

apresentar como uma preocupação do estado, como aponta Nascimento (2009, p.130): 

 

O problema é que os professores considerados “idôneos” pelos dirigentes 

estaduais, isto é, conhecedores do novo método de ensino que se implantava, 

formados na Escola Normal ou escolas complementares, com experiência nos 

grupos escolares, se recusavam a trabalhar no interior, longe de sua cidade e 

em situação precária de sobrevivência. 

 

A interiorização do ensino público vinha sendo pensada como um projeto, 

principalmente após a implementação das reformas de Orestes Guimarães em 1911. 

Porém, a efetivação da reforma ficou restrita a região do Vale do Itajaí e do litoral 

catarinense. A distância do oeste e a lenta construção dos espaços urbanos, não era 

atrativo para os professores recomendados pelo poder estadual, deixando assim a 

educação pública desassistida. A fala do governador estadual Hercílio Luz (APUD 

NASCIMENTO, 2009, p. 24-25) em 1921, demonstra a consciência do governo estadual 

sobre essa situação. 

 

Para as escolas ruraes, não só dessas zonas [Oeste e Planalto], como também 

dos outros municípios, por ora, em regra, só podemos contar com professores 

não diplomados, como demonstra o facto de, nas 466 escolas isoladas 

presentemente providas, incluindo nellas as que ficam em várias sedes de 

municípios, haver apenas 72 docentes com curso feito na Escola Normal, isto 

é, apenas 15% do número total de professores. 

 

Após a fala do governador em 1921 sobre a ausência de profissionais qualificados 

para a docência nas regiões Oeste e Planalto, ainda demora 6 anos para a chegada de um 

professor em Chapecó. O primeiro professor da cidade foi Fernando Favaretto, que chega 

na cidade em 27 de junho de 1927, segundo Mossi (2008, p.32): 
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Fernando Favaretto filho de Carlo é considerado o primeiro professor da 

cidade, veio de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, em 27 de julho de 

1927, época em que a cidade era apenas um vilarejo com algumas casas, uma 

pequena farmácia e poucos estabelecimentos comerciais. [...]A primeira turma 

de Favaretto tinha 27 alunos que aprendiam com ele as funções básicas de 

matemática, História do Brasil, Geografia e técnicas de agricultura, suas aulas 

eram ministradas nas casas do vilarejo. Fernando Favaretto permaneceu em 

Chapecó por mais ou menos 8 anos, posteriormente em 1933, foi nomeado 

para lecionar na colônia Cela, onde trabalhou por mais oito anos.  

 

 Além do professor Fernando Favareto, o território em desenvolvimento vivia em 

um contexto de escolas isoladas, assim como o resto do Estado. Esse tipo de instituição 

escolar, tornava-se cada vez mais numerosa e com características típicas de zona rural: 

um professor era responsável por todo alunado, ensinando num mesmo espaço para 

crianças com nível de adiantamento e de séries diferentes (SOLIGO, 2008, p.44). 

Segundo Parisoto e Vicenzi (2016, s.p): 

 

Na primeira fase de colonização a educação escolar foi precária, deficiente e 

limitada. O processo de escolarização nas comunidades agrícolas foi lento, ele 

foi mais intensificado nas vilas e cidades que foram surgindo, ou próximos a 

elas. Os recursos disponibilizados pelas autoridades públicas eram escassos. 

Faltavam professores, materiais didáticos e prédio escolares próprios. Em 

muitos locais, a primeira escola também era a capela da comunidade, em 

outras, parte de residências eram utilizadas como escolas. Também há que 

destacar as péssimas condições das estradas, construindo um grande problema, 

pois as poucas que existiam eram quase intransitáveis.  

 

 As “escolas isoladas” classificadas dessa forma na época e pela historiografia 

atual sempre partem de uma comparação com os grupos escolares constituídos por 

prédios estruturados, currículo seriado, com boa infraestrutura e professores fixos e bem 

qualificados e tendem a ser desqualificadas em seu funcionamento e organização diante 

da realidade local quando colocar os filhos na escola não era uma obrigação, mas uma 

opção das famílias no início do período republicano tanto para as famílias de elite quanto 

para as famílias mais pobres. Em que pese a precariedade das escolas isoladas do 

município ela apresentava inovações curriculares ao proporcionar as aprendizagens de 

disciplinas escolares conjuntamente com os saberes elementares advindos do trabalho 

agrícola dos alunos e de suas famílias transformados em “técnicas de agricultura”, ou 

seja, de alguma forma escolarizados, talvez como uma forma de convencer os pais desses 

alunos a matricularem seus filhos na escola ou ao menos relacionar o seu cotidiano de 
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estudos ao do trabalho no campo, o que não era pouca coisa. Entretanto, a própria 

diversidade que esse tipo de ensino oferecia tornava difícil ao estado padronizar um 

currículo aos moldes dos grupos escolares em sua empreitada de nacionalização da língua 

em uma região predominantemente de imigrantes estrangeiros, ainda que a oferta dessas 

escolas fosse uma realidade distante:    

 

As escolas isoladas, ainda que precárias, eram a maior rede de escolas públicas 

existentes no estado [...] A precariedade escolas isoladas e sua pequena difusão 

pelo estado, ainda que importante, em contraste com a rede de escolas 

comunitárias e municipais, dificultava a oferta aos descendentes de imigrantes 

de um ensino em língua nacional que fosse vantajoso em relação àquele 

oferecido no idioma da pátria de origem. O oferecimento de escolas públicas, 

em concorrência com as escolas particulares/comunitárias, poderia oferecer 

uma vantagem para as comunidades imigrantes, forçando a sua nacionalização, 

com o apelo da gratuidade e a possibilidade dos alunos aprenderem a língua 

portuguesa [...]. (NASCIMENTO, 2009, p.130) 

 

 A dispersão da população pelos núcleos coloniais também era uma dificuldade 

para a implementação a curto prazo de um grupo escolar. Os filhos dos moradores da 

fronteira Brasil e Argentina, estudavam em escolas argentinas e aprendiam os valores do 

outro país, fazendo com que muitas pessoas inclusive não se reconhecessem como 

brasileiros, o que frustrava as políticas educacionais republicanas em fundar grupos 

escolares que pudessem disseminar “a cultura brasileira”, de ensinar de forma homogênea 

a língua portuguesa aos descendentes europeus. Em 1929, com a viagem de Adolfo 

Konder para o interior do estado, começa-se a ter uma preocupação com a região que até 

então não tivera alcance das políticas educacionais republicanas. O projeto nacionalista 

de Getúlio Vargas, após 1930, também incentivou a criação dos grupos escolares na 

região (PARISOTO; VICENZI, 2016, s.p). 

 A urbanização da cidade desenvolvia-se lentamente e não acompanhava as 

necessidades dos novos imigrantes. A questão dos grupos escolares começou a se 

materializar de forma lenta, apenas após a visita do governador, 12 anos depois da 

oficialização da criação do município, que o primeiro grupo escolar é criado. O colégio 

Marechal Bormann iniciou suas atividades em 1930, mas apenas na década de 1950 outras 

instituições foram surgindo como o colégio Bom Pastor (1947) e o colégio Marista São 

Francisco (1959), estes últimos de educação confessional (PARISOTO, 2013, p.37). A 

partir disso, fica evidente que embora Cel. Bertaso se preocupasse muito com a educação 

de seus filhos, as limitações que o isolamento geográfico da região apresentava fez com 
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que sua preocupação com a implementação da educação escolar não fosse sua prioridade 

no desenvolvimento regional, afinal aqueles trabalhadores imigrantes também não 

pertenciam a sua família e ao círculo restrito de suas interações sociais. 

 

 

 

 

1.2 A família 
 

 O sobrenome Bertaso aparece constantemente em referenciais sobre o 

desenvolvimento regional e econômico do oeste catarinense. A trajetória política também 

acaba sendo tema recorrente nos escritos produzidos regionalmente, destacando a 

influência coronelista que a família teve por muito tempo. Mas em contrapartida a isso, 

os trabalhos que tenham como tema central as composições familiares ou as infâncias 

locais é inexpressiva. Trabalha-se muito com as elites como uma organização política e 

econômica coesa, desvinculando-se do cotidiano desses grupos em suas contradições 

sociais.   

Por outro lado, a respeito da organização familiar no contexto do povoamento a 

partir das colonizadoras, é possível fazer um levantamento do contexto familiar dos 

colonos por meio das pesquisas que têm na agricultura um tema central ou da questão dos 

caboclos da região, ainda que esses trabalhos não mostrem os conflitos e interações com 

outros grupos sociais. Por isso tomamos aqui a organização família Bertaso não como um 

projeto em oposição a estrutura familiar dos colonos, mas como uma forma de entender 

que tipo de educação a família Bertaso almejava para seus filhos e que não se coadunava 

com o cotidiano de outros grupos sociais menos abastados da região.  

 Para pensar a organização da família Bertaso no período, optamos por utilizar 

como recurso o livro de Maria Adelaide Hirsch De Verona a Chapecó, publicado em 

2005. Maria Adelaide é filha de Elza, e numa escrita intimista busca descrever a vida de 

seu avô. É possível observar através da leitura do livro, que Hirsch faz um esforço em 

construir uma narrativa do herói na escrita das memórias familiares.  

 

Os viajantes, naquele tempo, são verdadeiros heróis. Saem de Porto Alegre 

para o interior, enfrentando toda a sorte de dificuldades. Estradas péssimas, às 
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vezes nem estradas são, mas picadas que eles mesmo vão abrindo para chegar 

aos colonos que moram no interior, isolados no interior. [...] Eles movimentam 

não só a economia, mas também a cultura, trazendo principalmente revistas, 

jornais e almanaques. (HIRSCH, 2005, p. 27-28)  
 

 Tendo Cel. Bertaso como protagonista, o livro é organizado de maneira 

cronológica de acordo com os eventos que a neta considerou importante salientar. A 

elaboração dessa memória de Ernesto Bertaso baseia-se toda na descrição da neta, 

oferecendo ao leitor uma mistura de lembrança com eventos em que não é possível 

precisar se aconteceram do modo descrito, já que não são citadas fontes no decorrer da 

história. O texto inicia em 1874, com o nascimento de Ernesto Bertaso em Verona, Itália; 

tendo um desenvolvimento maior a partir da chegada da família do patriarca ao Brasil em 

1885. A partir dessa data, a autora opta por uma construção textual que tem por intuito 

formular uma história de sucesso, colocando o Cel. em uma posição de alguém que 

através de seu esforço venceu na vida. O menino pobre, imigrante, que começou a 

trabalhar na infância e que com esforço consegue ser um homem de negócios e fundar 

“sua” cidade. 

 A narrativa apresenta uma intenção biográfica por parte da neta de Ernesto 

Bertaso, que claramente é transpassada pela carga emocional da autora escrevendo sobre 

o avô, em que fica evidente a admiração e o apadrinhamento: “O Coronel é amigo de 

todos, principalmente dos colonos, que o procuram quando têm algum problema para 

resolver.” (HIRSCH, 2005, p.70). No decorrer do livro, são apresentados fatos que nos 

interessam mais, como a descrição do casamento, do nascimento dos filhos e outros 

acontecimentos a respeito da composição familiar e doméstica. 

  A organização da família Bertaso transita entre um modelo mais interiorano e 

outro metropolitano ou urbano. A família com poucos filhos é um demonstrativo desse 

modelo mais urbano, já que não havia necessidade de se ter mão de obra para o trabalho 

no campo como era de praxe nas famílias do interior. Mas embora isso possa ser um 

indício de uma influência metropolitana, percebe-se que a composição familiar ia além 

de pai-mãe-filhos, pois as crianças ficaram sob a tutela dos avós e dos tios durante um 

tempo, principalmente enquanto estavam internos em Porto Alegre/RS e Curitiba/PR.  

 O processo de aburguesamento que os Bertaso vivem em paralelo a formação do 

município Chapecó dá-se justamente no contato com os padrões elitizados das capitais 

brasileiras, que ocorre desde a juventude do Cel. Percebe-se através de informações 

dispostas, que a estruturação dessa família se enquadra dentro do modelo familiar 
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burguês, a chamada “família moderna” caracteriza-se por sua nuclearidade, ou seja, sua 

centralização no núcleo composto por mãe, pai e filhos. Neste modelo, a palavra “família” 

está adstrita a um número bem restrito de elementos (ARCHANJO, 2013, s.p), ou seja, 

poucos indivíduos fazendo parte dessa estrutura nuclear. Mas esse modelo não se 

solidifica quando encontramos disponíveis nas cartas indícios que demonstram que essa 

nuclearidade não era rígida.  O modo de vida interiorano que os colonos levavam, não se 

enquadrava dentro das ambições e perspectivas que o Cel. queria para si e sua família, 

mas que era perfeitamente adequado como mão de obra em função do desenvolvimento 

local para a construção de Chapecó.  

 Enquanto viviam nas capitais para estudar, os irmãos estavam numa relação de 

tutela mais próxima com os tios do que propriamente com os pais. Tanto Elza quanto 

Serafim dão indícios do papel das tias em seus cuidados durante o período como internos. 

Elza escreve de Porto Alegre no dia 3 de setembro de 1917: “Eu ainda não comprei a 

roupa porque a tia Estella andava adoentada; felizmente está um pouco melhor”12. 

Serafim escreve em 29 de setembro de 1920: “A titia esta aborecida de tu dizer ella não 

te esqrive, a Ida te manda lembramças.”13. Fica evidente que a ideia de nuclearidade 

burguesa apresentada anteriormente se dissolve com a distância, pois a tutela dos irmãos 

fica sob responsabilidade da instituição escolar e dos parentes que estão mais perto deles. 

 O casal Ernesto e Zenaide Bertaso tiveram quatro filhos: Elza (1905), Serafim 

(1908), Jayme (1912) e Ary (1914)14. Essa estrutura familiar nuclear, com número de 

elementos reduzidos, é uma característica mais nuclear, referente a uma organização 

social e econômica que independia da mão de obra familiar para sua manutenção. Dentro 

do ambiente doméstico, o número de elementos era restrito e oscilava de acordo com o 

envio dos filhos aos colégios internos, mas a variação dava-se também no fato de 

receberem parentes em casa ou de se abrigarem por temporadas na casa de tios ou avós. 

A estabilidade financeira permitiu a família Bertaso buscar para seus filhos padrões 

elitizados de educação aos enviar para estudar em internatos nas capitais brasileiras. Isso 

pode ser um indício de que o Cel. Bertaso desejasse para seus filhos uma educação “mais 

                                                             
12     BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 03 set. 1917, 

carta pessoal. 
13     BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba, 29 set. 1920, carta 

pessoal. 

14 A opção pelo trabalho ser enfocado apenas em Elza e Serafim dá-se pela disponibilidade das fontes, 

há um número muito pequeno de cartas de Jayme relativo ao período escolar e Ary faleceu em 1917. 
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qualificada”, dentro dos moldes das elites capitalizadas do Brasil, o que não ocorreria 

caso não saíssem do seu núcleo de origem. 

 A zona onde a família Bertaso se localiza enquanto modelo familiar é nublada, já 

que não se enquadra com exatidão em um modelo pré-estabelecido de família. Talvez 

ambicionassem ser uma família aos moldes burgueses das capitais, mas ao mesmo tempo 

estabeleciam vínculos estreitos com o restante dos parentes, o que era bem característico 

das famílias interioranas. É possível que localmente, os Bertaso fossem vistos como uma 

elite metropolitana e burguesa no período, mas que nas capitais, fossem enquadrados 

como sujeitos interioranos. No contexto da colonização e povoamento do município 

conforme apresentado anteriormente, as relações entre as capitais e o interior caminham 

juntos com a questão da união e da dispersão familiar.  

 Dentro dessa composição familiar pode-se perceber elementos que compunham 

um modelo de família que eram de acordo com os ideais republicanos, um tipo ideal que 

buscava se afastar da família patriarcal que perdurou no Brasil desde o início da 

colonização. O afastamento do modelo patriarcal se dá nesse caso, apenas no campo 

doméstico, pois no político o coronelismo republicano apenas renomeia a posição dos 

patriarcas colonialistas. É do modelo de “família moderna” que a chamada família nuclear 

brasileira começa a se consolidar. O pai, a mãe e os filhos possuem um papel na 

manutenção dessa estrutura. Segundo Archanjo (2013, s.p.): 

 

O modelo burguês de família pressupõe a instalação do núcleo reservado 

constituído de mãe, pai e filhos numa habitação aconchegante onde o marido 

sai para trabalhar, a fim de obter os meios de subsistência da família, enquanto 

a esposa fica responsável pela organização de um sistema de vida da família, 

cuidando da limpeza da casa, do preparo dos alimentos, da educação dos filhos. 

Em síntese, na “família moderna” o papel do homem, enquanto marido e pai, 

é o de provedor, enquanto a mulher, esposa e mãe, figura como a “rainha do 

lar”, a “dona-de-casa-mãe-de-família”. A divisão de tarefas é feita dentro do 

núcleo familiar, entre seus membros e em prol destes mesmos membros. 
  

 Nessa nova estrutura republicana, a família era vista como um símbolo de 

progresso, fazendo parte da estrutura política e social. Afastadas dos grandes centros de 

poder, os Bertaso tinham espaço dentro da formação regional do oeste catarinense para 

se tornarem um espelho que ia para além do âmbito político e econômico. Por isso, a 

forma como os filhos tiveram acesso à educação escolar se torna tão importante dentro 

desse contexto, pois os colégios transmitiam aos herdeiros valores diferentes dos que 
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circulavam no interior, mas que espelhavam os desejos de uma educação mais 

cosmopolita, urbana e moderna. 

 Com o advento da República, as funções da família se modificaram. Cabia agora 

a essa família nuclear ensinar as normas de civilidade dentro de uma ordem urbana 

conforme o almejado pela República. O intuito republicano era modernizar o país, 

principalmente as capitais, emulando padrões de vida europeus dentro do Brasil. De 

acordo com D’Incao (1997, p. 226) 

 

[..] no fim do século XIX e começo do XX, podemos presenciar o processo de 

modernização do Rio de Janeiro, intensificado pela emergência da República, 

quando ideias de ser “civilizado” e de europeizar a capital, em oposição à velha 

cidade da sociedade patrimonial, estão entre as primeiras intenções do novo 

regime político. [..] Juntamente com essa transformação física da cidade, 

surgem novas atitudes em relação às pessoas e situações. A proposta era ser 

“civilizado”, como o eram os franceses e os europeus em geral. 
 

 Esse afã de “modernização” afetou a vida familiar de famílias mais elitizadas em 

grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, pois redistribuiu os espaços público e 

privado. Entretanto, esses novos papeis sociais dos componentes familiares poderia ser 

“aplicado” tão diretamente aos Bertaso? As cidades interioranas, ainda viviam sob a 

perspectiva do mandonismo local e do patriarcalismo assentado na grande propriedade 

agrícola, o que estava em franca contradição ao que era considerado “moderno” e 

“burguês” tal como propugnado por estes “modelos explicativos”.  Neste sentido, não é 

tão simples a resposta à questão sobre os motivos dos irmãos Bertaso  terem sido enviados  

às instituições escolares  nas capitais brasileiras: para ter contato com esses modelos 

burgueses de  “civilidade” numa outra concepção de hábitos e comportamentos elitizados 

ou apenas para adquirir um verniz cultural, mas que mantivesse velhas estruturas de poder 

independente do que os colégios oferecessem em seus currículos como trajetória 

formativa15? Elza permanece de 1915 a 1918 matriculada no Collegio Nossa Senhora do 

Bom Conselho e no ano 1919 é enviada à Curitiba – PR para realizar o curso médio no 

Collegio Nossa Senhora de Syon. Serafim, por ser mais jovem, é enviado em 1920 para 

Curitiba e posteriormente para São Paulo, onde estuda no Gymnásio Anglo-Brasileiro.  

 Em paralelo a esse processo de escolarização dos filhos era que a tramitação legal 

para a compra e vendas de terras pela colonizadora Bertaso vinha se consolidando. 

                                                             
15 O modelo educacional ao qual os irmãos Bertaso tiveram acesso será um elemento ao qual o próximo 

capítulo será dedicado, portanto, não nos debruçaremos sobre isso agora. 
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Enquanto Ernesto viajava, sua esposa ficava responsável pela manutenção do lar e da 

educação dos filhos, mesmo que essa fosse uma tutela à distância. Idealmente, dentro dos 

papéis ideais da “nova” família burguesa as regras pareciam consolidadas: o marido-pai, 

é responsável por prover o sustento da família; a mãe-dona-de-casa, cuida do lar, dos 

filhos e do marido; os filhos, são educados de modo a perpetuar esse sistema, a menina 

para ser uma boa esposa e o menino para ser o marido provedor. Essa composição 

familiar, juntamente com a estrutura educacional oferecida aos rebentos, se baseia num 

porvir. Sabemos que Cel. Bertaso circulava mais entre os espaços e que sua esposa 

permanecia em contrapartida no ambiente doméstico. Mas esses espaços não são 

solidamente delimitados, socialmente existia um estabelecimento dos espaços em que 

cada membro da família deveria ocupar, mas essa estruturação acaba sendo maleável de 

acordo com a realidade familiar em questão. 

 O pai, sempre viajando, deixava o pesado encargo da supervisão do cotidiano 

escolar dos filhos sob responsabilidade da mãe, que era a principal interlocutora das 

cartas. Embora não se registrasse nas cartas dos irmãos Bertaso viagens ou passeios e 

negócios que envolvessem a mãe ou que possam ter sido feitos junto com o marido, era 

a ela quem se responsabilizava pela aglutinação do clã por meio daquelas missivas. Essa 

relação de comunicação dificilmente seria realizada por uma mulher que não dominasse 

os códigos da escrita ou que não conciliasse as contradições entre os papéis que lhe foram 

atribuídos geracionalmente como a mãe “calada” do passado com os novos tempos da 

“rainha do lar” em um acompanhamento “tagarelo” e “obsessivo” na manutenção do lar 

e de seus princípios morais, principalmente quando seus rebentos estivessem longe do 

seu olhar.   

  Se a ocupação do espaço doméstico deveria ser uma responsabilidade feminina, 

pois cabia a dona de casa cuidar do lar enquanto o marido estava fora, isso não significava 

que essa tarefa fosse meramente “ajutória”, “auxiliar” ou de menor importância, pois o 

cuidado com a prole era garantia de estabilidade do poder da família e contra o seu 

esgarçamento em um momento de transição entre a ordem patriarcal do passado e as 

novas exigências para a família nuclear burguesa.  

 
Convém não esquecer que a emergência da família burguesa, ao reforçar no 

imaginário a importância do amor familiar e do cuidado com o marido e com 

os filhos, redefine o papel feminino e ao mesmo tempo reserva para a mulher 

novas e absorventes atividades no interior do espaço doméstico. Percebe-se o 

endosso desse papel por parte dos meios médicos, educativos e da imprensa na 
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formulação de uma série de propostas que visavam “educar” a mulher para o 

seu papel de guardiã do lar e da família [..]. (D’INCAO, 1997, p.192) 
 

 É possível identificar no decorrer da leitura das fontes, o papel consolidado da 

figura da mãe como porta-voz dos familiares, pois ficava a cargo dela responder aos 

irmãos todos os questionamentos que se faziam a cumprir entre a manutenção dos filhos 

como pertencentes a uma prole importante da elite local de uma cidade do interior do sul 

do Brasil e a sua distância advindos dos novos hábitos de separá-los afim de que pusessem 

usufruir e se formar com todas as benesses e perigos da vida burguesa, isto é, mais 

individualista e cosmopolita das grandes capitais. As cartas cumpriam um “pacto 

epistolar” para manter e unir a família entre seus costumes passado e suas transformações 

naquele presente. 

 Mesmo tendo-se acesso apenas a metade do diálogo, já que as cartas recebidas 

pelos irmãos não compõem o acervo, é possível identificar um ofuscamento da mãe. O 

comum é que os herdeiros Bertaso, quando perguntem como está a família, o fizessem de 

maneira plural, destacando apenas a figura do pai ou de pessoas de fora do círculo 

familiar, mas não se dirigindo diretamente a mãe ou a questionando sobre seu bem-estar 

ou sobre seus afazeres; pode-se pressupor que os afazeres da mãe em si eram justamente 

esses, prover o bem-estar da família, cuidar das atividades domésticas. Porém, é preciso 

tomar cuidado para não reiteramos à ideologia das esferas separadas entre a casa e a rua, 

o privado e o público, pois nem sempre a documentação normativa deixa ver às práticas 

sociais e suas contradições, isto é, os espaços de ação, de transição de poderes e diluição 

de papéis normativos que ocorriam em diversas camadas sociais e que devem ser 

interpretadas pelo historiador 16. No oposto dessa concepção, Margareth Rago (1985, 

p.65) parece apenas reiterar esse apagamento da figura feminina no período:  

 
a construção de um modelo de mulher simbolizado pela mãe devotada e inteira 

sacrifício, implicou sua completa desvalorização profissional, política e 

intelectual. Esta desvalorização é imensa porque parte do pressuposto de que 

a mulher em si não é nada, de que deve esquecer-se deliberadamente de si 

mesma e realizar-se através do êxito dos filhos e do marido.  
 

                                                             
16 Sobre isso ver o trabalho de Maria Odila Leite da Silva Dias. Quotidiano e poder em São Paulo no 

século XIX. 2ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1995 [original de 1984], sobretudo para as mulheres 

pobres que viviam nas ruas da cidade de São Paulo no século XIX. E o trabalho de Marina Maluf. 

Ruídos da memória. São Paulo: Siciliano, 1995, sobretudo para as mulheres da elite rural paulistana 

e o seu papel na expansão do complexo cafeeiro entre os fins do século XIX e início do século XX.   
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 Ao empregarmos esse ideal de desvalorização, tudo parece se encaixar num 

modelo apaziguador das diferenças: ao lar cabia ao feminino, e os cuidados em torno dele 

e de seus frutos também eram exclusividade da mulher. Enquanto o ambiente doméstico 

era caracterizado como um espaço feminino, de resguardo; o ambiente público era o 

espaço masculino.  Mas como explicar o fato de que embora o pai, com suas viagens e 

afazeres na vida pública, aparecesse com destaque nas cartas dos filhos onde era a mãe 

que se constituía com a interlocutora principal?    

  É evidente que as cartas foram produzidas de acordo com o modelo imposto pelas 

instituições escolares de base republicana e que reiteravam essa divisão de papéis 

prescritos para homens e mulheres, principalmente para os da elite que se almejava 

construir. Podemos perceber indícios de que as instituições almejavam um dos modelos 

de masculinidade e feminilidade possíveis no período, com intuito de criar uma unidade 

na burguesia em formação.  

 O próprio programa no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho aborda sua 

função social no item dois: “O fim que se impõe é ministrar ás alumnas uma solida 

educação religiosa e os conhecimentos necessarios á sua futura posição social”17. Fica 

evidenciado aqui o papel que a instituição ocupa enquanto formadora de uma parcela da 

sociedade, tendo em vista o futuro papel que essas meninas desempenhariam em seus 

locais de origem. 

Numa leitura direta e intransitiva das fontes percebe-se que, de fato, Elza ficava 

restrita apenas ao ambiente escolar e a casa de familiares. Já Serafim fazia passeios 

escolares pela cidade e em seus dias de saída ia ao cinema e até mesmo visitar a irmã em 

seu internato. Nas cartas, pode-se perceber indícios de que embora tivessem a mesma 

idade, a concepção de espaços era muito diferente para os irmãos. Mas será que apenas 

em função da reiteração das normas? É certo que havia a normalização do espaço público 

como masculino e do ambiente privado como feminino, e esse fato justifica as saídas 

frequentes de Serafim e o resguardo de Elza, porém, é possível ler as cartas também pelos 

seus silêncios e lacunas.  

 Elza escreve para sua mãe no dia 18 de março de 1917: “No dia 5 tem sahida até 

o dia 9.”18, a menina informa sobre a saída escolar, que era um pequeno recesso que 

                                                             
17  Informações retiradas do Programa Escolar da instituição, presente junto com os arquivos e cartas 

remetidas por Elza Bertaso à família. 
18     BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 18 mar. 1917, 

carta pessoal. 
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acontecia durante o período letivo, porém não cita nenhuma espécie de plano ou de 

passeio previsto. No dia 4 de julho de 1918, em uma carta endereçada à mãe: “No dia 29 

tivemos saida dois dias.”19, a menina relata que saiu por dois dias, mas omite as 

informações sobre suas atividades nesse período. No ano seguinte, no dia 6 de outubro de 

1919, já residindo em Curitiba, Elza relata a mãe sobre um passeio à casa da tia: “Hontem 

sai, fui em casa de tia Victoria que mandou dizer-te que não pode arranjar casa.”20. 

Nota-se através dos trechos selecionados que a menina é muito discreta e lacunar ao 

relatar suas atividades extraescolares, o que isso poderia significar? O que Elza teria feito 

no seu recesso escolar, em dias de folga ou em passeios na casa de familiares? Ao não 

dizer a menina parecia obedecer às prescrições normativas de recato e reclusão, mas 

também deixava em aberto sobre os inúmeros contatos sociais que poderia ter 

estabelecido fora do ambiente escolar.  

 Nas cartas enviadas por Serafim, é comum a existência de relatos sobre passeios. 

O menino em 6 se setembro de 1920, relata a mãe: “Eu sahi passear na sabbado com o 

Sr. Maia, no domingo elle convidou eu e Ogular para ir ver o jogo de fot ball, e ir para 

o Prado.”21, percebe-se aqui, que Serafim não foi apenas passear, mas o fez com o sócio 

de seu pai. Em 16 de abril de 1921, o menino escreve: “Eu estou aqui muito bem, ainda 

hontem fomos dar um passeio pela Avenida grande com o batalhão Gymnasial.”22, este 

passeio em questão, realizado por motivos escolares, demonstra que a educação fornecida 

aos alunos não era restrita ao ambiente escolar. No dia 12 de agosto de 1922, Serafim 

escreve à sua mãe: “Quarta-feira houve a festa desportiva que era para ser em Junho; 

esteve muito bôa, houve bastante gente mas logo que acabou choveu; e a noite houve 

cinema a fita que levou foi o “Vaqueiro luctador” por Tom Mix. Domingo passado eu 

sahi e fui visitar a Elza; ella vae indo e manda lembranças a todos de casa; e tambem fui 

ao cinema.”23, nota-se que o acesso à cultura  se dava de maneira diferente na instituição 

masculina, nela os meninos viam filmes e passeavam pela cidade. Embora Serafim era 

mais loquaz e detalhista sobre suas atividades mostrando que eram condizentes ao menino 

                                                             
19     BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 04 jul. 1918, 

carta pessoal. 
20     BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba, 06 out. 1919, carta 

pessoal.  
21    BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba, 06 set. 1920, carta 

pessoal. 
22    BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo, 16 abr. 1921, 

carta pessoal. 
23    BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo, 12 ago. 1922, 

carta pessoal. 
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da sua idade com aparente liberdade no espaço público, também havia prescrições que 

eram impostas ao filho de uma elite em uma instituição asilar e que exercia controle sobre 

sua escrita e afazeres fora daquele espaço.  

 Ensinar desde cedo a quem os espaços pertencem, faz com que se normalize e 

perpetue um status quo dentro da sociedade. Os colégios, nesse sentido, perpetuavam o 

ideal de masculinidade e feminilidade do período. Todavia, as cartas em sua fórmula “do 

que dizer” pareciam reforçar o mito das esferas separadas, mas quando examinadas “no 

como dizer” várias questões surgem sem resposta sobre a capacidade de liberdade e 

imposição das normas escolares sobre a vida daqueles jovens, sobretudo quando estavam 

fora da escola e se, de fato, o modelo escolar estava exercendo o poder de aculturação 

desejado.  

 Tudo isto serve para questionarmos visões genéricas e muito prescritivas sobre o 

período reiterada pela historiografia como a de Filho e Silva (2004, p.4)  

 
... no decorrer da Primeira República, a mulher passou a ser vista como meio 

possível para o progresso, e como a grande responsável em desenvolver a mais 

nobre tarefa de sua existência: formar o homem. Visão esta que vinha da 

crescente necessidade de ordenação do País. 
 

 Quando colocamos em pauta um modelo ideal de família, que reforça os 

estereótipos de gênero, é necessário salientar que o próprio papel de gênero é uma 

construção social. Segundo SCOOT (1990, p.7): 

 
O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as "construções sociais" - a 

criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às 

mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das 

identidades subjetivas dos homens e das mulheres.  
  

 Se tomamos gênero, portanto, como uma construção social, partimos da ideia de 

que essa categoria se manifesta de modo diferente de acordo com o local e período 

analisado. Logo, a identificação de gênero não é fixa e estável, apresentando distinção 

inclusive entre os grupos que dividem o mesmo momento. Assim como existiam 

inúmeros modelos de família, não existia um modelo único do que era ser mulher ou 

homem. Trabalhar com os termos no singular seria ignorar as particularidades dos grupos 

em questão. Nesse sentido Pedro (2005, p.82) aborda: 

 
a categoria “Mulher” passasse a ser substituída, em várias reivindicações, pela 

categoria “mulheres”, respeitando-se então o pressuposto das múltiplas 
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diferenças que se observavam dentro da diferença. E, mais: que a explicação 

para a subordinação não era a mesma para todas as mulheres, e nem aceita por 

todas.   
 

 Logo, quando trabalhamos com um padrão reprisado pelas instituições 

educacionais, temos em mente que área de abrangência era bastante limitada. Os colégios 

são nesse contexto um local de produção e reprodução de padrões, delimitando os novos 

e velhos locais sociais a serem ocupados por futuras mulheres e homens pertencentes a 

uma elite burguesa. Ensinar os locais através de uma noção de pertencimento, através da 

imposição de modelos de comportamentos reforçava os ideários de gênero do período. 

 No Brasil República recém-formado, a consolidação do espaço urbano e no 

conceito do que é público e privado precisava ser socialmente construído, mas, de maneira 

contraditória, mostrava o que ainda não estava consolidado. Por isso, a construção dessas 

esferas se mostrava tão conflituosa na implementação de um ideal de família burguesa.  

Nesse contexto no qual modernizar o Brasil era o objetivo, a importação de modelos de 

comportamento era frequente, o que não significava apagar o passado. 

 
Essas formas estavam entre as mais defendidas pelas elites regionais, numa 

tentativa de criar uma sociedade brasileira pautada nos padrões sociais e de 

conduta individual “à europeia”, uma vez que essas ideias eram trazidas por 

essa mesma elite, na tentativa de desmistificar uma sociedade brasileira que 

não cabia mais no Brasil e no seu tempo. Pretendia-se apagar as marcas 

deixadas pelo Império, principalmente em relação à escravidão ainda vivida 

fortemente no Brasil até o século XIX. (CEREZER, 2008, p.32) 

 

 Dentro do modelo da nova família burguesa, os padrões de gênero não se 

desconstruíam tão facilmente e o discurso normativo precisa se rearticular para 

sobreviver.  O discurso sobre a “mulher moderna” frequentemente oscilava entre as 

antigas prescrições da mãe devota ao lar e reclusa ao ambiente doméstico e as novas 

imposições para a mãe que embora devotada ao lar tinha que prestar contas do seu 

trabalho na esfera pública. É fato que as mulheres começaram a ocupar espaços dentro 

das instituições educacionais e no mercado formal de trabalho, mas ainda eram muito 

criticadas e vistas com desconfiança, ao mesmo tempo em que o ambiente doméstico 

começava a ser alvo de uma verdadeira cruzada pública e pedagógica que lhe ensinasse a 

como se portar dentro e fora de casa. É dessa rearticulação do discurso normativo do 

passado que nasce a prescrição sobre a “rainha do lar” daquele presente: 
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A imagem da mãe-esposa-dona de casa como a principal e mais importante 

função da mulher correspondia àquilo que era pregado pela Igreja, ensinado 

por médicos e juristas, legitimado pelo Estado e divulgado pela imprensa. Mais 

que isso, tal representação acabou por recobrir o ser mulher -  e a sua relação 

com as suas obrigações passou a ser medida e avaliada pelas prescrições do 

dever ser. (MALUF, MOTT, 1998, p.374)   

 

 Não por acaso, as leis foram formuladas para regrar “o ser” em “dever ser” mulher. 

No Código Civil de 1916, pode-se destacar vários elementos por meios dos quais no 

sacramento do casamento a mulher fica submetida ao seu marido. Segundo a legislação, 

o homem, perante a lei, ocupava o papel de chefe da família e cabia ao marido representar 

a família; administrar os bens comuns e particulares da esposa; direito de fixar e mudar o 

domicílio da família; prover a manutenção da família. A mulher assume ao casar a 

condição de "sua companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família", além disso, 

o art. 242 legisla sobre o que a mulher não pode fazer sem a autorização do seu marido: 

como praticar os atos que este não poderia sem o consentimento da mulher; aceitar ou 

repudiar herança ou legado ou exercer profissão. Para Maluf e Mott (1998, p. 379), o 

Código Civil delimitou socialmente os espaços femininos e masculinos:  

 
A cada representante da sociedade matrimonial conferiu-se um atributo 

essencial. Assim, se ao marido cabia prover a manutenção da família, à mulher 

restava a identidade social como esposa e mãe. A ele, a identidade pública; a 

ela, a doméstica. À figura masculina atribuíram-se papéis, poderes e 

prerrogativas vistas como superiores aos destinados à mulher. Delineava-se 

com maior nitidez a oposição entre esferas pública e privada, base necessária 

para que a mulher se torne mulher e o homem se torne homem, ao mesmo 

tempo que fornece os elementos de identificação do lugar do homem e da 

mulher em todos os aspectos da vida humana. 

 

 A esposa ideal dentro da nova família burguesa deveria estar preparada para 

assumir as responsabilidades desse recôncavo íntimo, cumprindo seu destino de esposa e 

de mãe, mas como um ideal público. É notável que nesta construção do ideal feminino a 

mulher passa da tutela do pai ao marido, preparada para agradar o cônjuge. A mulher 

nesse cenário ideal, nasce e cresce sendo filha de alguém e passa a ser a esposa de outro 

alguém, não tendo espaço em sua vida para ser um sujeito independente. Entretanto, esse 

ideal que se formulava tinha em vista um discurso público e oficial, o que não pode ser 

tomado com o que acontecia nas práticas familiares ou mesmo na esfera da intimidade.   

Nesse contexto, a educação escolar embora ensinasse padrões de comportamentos 

esperados e de como perpetuar esse modelo através da criação dos filhos, ele não pode 
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ser generalizado para todas as classes sociais tampouco pode ser tomado como algo 

consolidado mesmo entre as elites. O modelo educacional ao qual Elza estava inserida 

era um privilégio e um modelo normativo ainda em construção. Não se pode fazer nem 

mesmo uma separação categórica do que funcionava para as elites e para os pobres com 

o risco de fazer desaparecer as diferenças nas e entre as classes sociais, como o que, por 

exemplo, é estabelecido por Filho e Silva (2004, p.5): 

 

Ao mesmo tempo, em que a mulher era preparada para ser uma dona de casa, 

esposa e mãe, perpetuava a diferenciação econômica. As filhas das famílias 

nobres poderiam ter uma educação muito mais ampla, mesmo que voltada para 

o lar, considerando que já garantiam através da herança dos pais o meio de 

sobrevivência. Quanto às mulheres das camadas inferiores, necessitavam elas 

de um casamento, como meio para garantir a sobrevivência. Caso não 

encontrasse um esposo, teriam que trabalhar para garantir o seu sustento.  
 

 A composição desse modelo de família nuclear também estava em construção para 

as famílias de elite e as cartas dos filhos dos Bertaso expressavam essas contradições 

sociais entre provincianismo e cosmopolitismo, costumes locais e regionais e ideais 

públicos e modernos, do que seria próprio do menino e da menina na construção dessa 

nova elite republicana de Chapecó. No entanto, as cartas ainda precisam ser lidas com 

maior crítica e a contrapelo do poder sobretudo porque faziam parte de um arquivo 

familiar que ao ser patrimonializado ajudou a ocultar a trama dessas tensões. Por isso, é 

preciso conhecer não só o processo de arquivamento das fontes coletadas, bem como as 

suas condições de produção e os limites e as potencialidades dessa documentação 

epistolar.  

 

1.3 O arquivo familiar, as fontes e o objeto de pesquisa 
 

Durante a vida escolar, os irmãos Bertaso enviaram uma série de cartas, registros 

e documentos à família. Boletins e cartões de honra que eram anexados às suas cartas, 

serviam como um demonstrativo do progresso aos pais. Nas cartas enviadas por Elza, os 

documentos em anexo eram mais comuns, como pode-se perceber na carta do dia 03 de 

setembro de 1917: na “Junto a esta vai meu atestado”24; também na carta do dia 07 de 

maio de 1918: “Junto a esta vai meu cartão. Estou contentissima por porder enviar-lhe 

                                                             
24  BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 03 set. 1917, 

carta pessoal. 
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"Nota de Honra”. ”25; e novamente na carta do dia 06 de outubro 1919: “Junto a esta vai 

meu boletim.”26. Serafim na carta enviada à mãe no dia 19 de agosto de 1922 também se 

refere ao envio de documentos escolares enviados em anexo a carta: “Peço o favor de 

mandar-me as minhas notas do boletim que receberam.”27, só que nas cartas de Serafim 

não fica claro se era o menino responsável pelo envio ou a instituição escolar. 

Durante o processo de arquivamento e manutenção desse material, os anexos 

foram separados das cartas de origem e nem todos estão disponíveis, não sendo possível 

mensurar o que foi perdido ou descartado. Para a presente pesquisa, foram selecionadas 

93 cartas contabilizando as de Elza e Serafim, enviadas entre 1917 e 1922. As fontes 

encontram-se disponíveis para consulta no CEOM28, guardadas sem envelopes e 

separadas de seus anexos. 

Nesse processo de armazenamento, parte da materialidade dos documentos foi 

perdida com o descarte do envelope. Não é possível afirmar se esse descarte dos 

envelopes e separação dos anexos foi realizado pela família ou aconteceu durante o 

processo de mudança de espaço do arquivo. Análises sobre o funcionamento do sistema 

de correio da época já não podem mais ser feitas a partir desses documentos. A separação 

dos anexos também pode ser entendida como uma perda histórica, pois não são todos os 

boletins e cartões de honra que se encontram presentes no acervo. Sendo assim, o corpus 

principal de fontes na pesquisa são as cartas, sem envelopes e sem anexos, somente o 

papel escrito com a narrativa construída em um cotidiano escolar.  

O acervo é grande, na parcela empresarial do arquivo estão presentes desde 

documentos fiscais, cartas trocadas por Ernesto ou Serafim sobre a dinâmica política e 

econômica do município, livros atas, entre outros documentos empresariais. A parte 

familiar é mais sucinta, composta pelas cartas dos herdeiros em sua maioria durante o 

período escolar, algumas de Elza quando se casa e as de Serafim durante sua graduação. 

                                                             
25  BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 07 mai. 1918, 

carta pessoal. 
26  BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba, 06 out. 1919, carta 

pessoal. 
27  BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo, 19 ago. 1922, 

carta pessoal. 

28 Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina. Foi criado no fim da década de 1980, com intuito de 

promover a preservação e difusão da história regional, além de um vasto acervo de patrimônio material, 

o CEOM ainda se destaca no cenário da História Regional oestina catarinense devido a publicação de 

seus cadernos sobre temáticas diversas da região. Mais informações podem ser obtidas 

em:<<https://www.unochapeco.edu.br/ceom/info/sobre-o-ceom>>, acesso em 02 de abril de 2020. 

https://www.unochapeco.edu.br/ceom/info/sobre-o-ceom
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Os documentos estiveram sob posse da família por mais de 80 anos, não sendo 

possível mensurar por quantas casas passou. Durante esse período é natural que muito 

tenha se perdido ou descartado. A manutenção de um arquivo familiar exige um espaço 

físico dentro do ambiente doméstico, e o modo de armazenamento influencia diretamente 

na durabilidade dessas memórias, já que o papel é frágil e apresenta um processo de 

deterioração com o passar o tempo.  

A transição do acervo do ambiente doméstico para um arquivo público permite 

que a conservação dos documentos seja realizada de maneira profissional, possibilitando 

a preservação do arquivo. A transposição dos documentos do porão da residência para o 

centro de memória também foi gradual. O acervo foi patrimonializado em 1993, sendo 

gradualmente  disponibilizado ao CEOM até 201429.  

Podemos destacar o fim dos anos 1980 e início dos anos 1990 como um marco da 

construção de uma identidade regional, é o período em que o primeiro curso de História 

da região é criado, o CEOM é fundado e seus cadernos, com aglomerados de artigos 

começam a ser publicados30. A patrimonialização do arquivo Bertaso nesse período, pode 

ser considerado um reflexo desse movimento de exaltação de uma história regional, onde 

as narrativas oficiais começam a ser registradas. Nos discursos sobre o surgimento do 

“povoamento”31, a empresa colonizadora Bertaso aparece como uma das principais 

agentes do desenvolvimento regional. O papel história da colonizadora para (re)habitação 

da região, juntamente com um desenvolvimento econômico possuí um caráter civilizador 

da região e por isso  o Cel. Bertaso é um nome de destaque na narrativa regional.  

Dentro desse contexto, a patrimonialização do arquivo Bertaso faz parte de um 

movimento de construção de uma identidade para a região. Indo além da microesfera 

familiar, buscando uma unidade, uma história linear sobre a criação do território político 

de Chapecó e região.  A mudança do acervo do ambiente doméstico para o público não 

cessa na década de 1990, a mobilidade do arquivo durou mais de 20 anos. A doação dos 

documentos começou pelo acervo empresarial, talvez por serem considerados mais 

                                                             
29 As cartas foram doadas em 2014, momento em que tivemos acesso a parte delas durante nossa pesquisa 

da monografia (SIMON, 2015). Essas informações foram passadas oralmente pela equipe do CEOM, 

que naquele momento era responsável pelo acervo. Mais informações sobre o processo de curadoria do 

arquivo, podem ser obtidas com o próprio Centro de Memória.  

30 Mais informações sobre os Cadernos do Ceom podem ser encontrados 

em :<<https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rcc/issue/archive?issuesPage=2#issues>>, 

inclusive com edições antigas digitalizadas. 

31 Eli Maria Bellani em seu livro “Madeira, Balsas e Balseiros no Rio Uruguai”, tem um capítulo 

intitulado “O Povoamento e a Colonização”, onde aborda o papel da colonizadora em povoar a região, 

tratando como parte do povoamento somente os chamados colonos. 

https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rcc/issue/archive?issuesPage=2#issues
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importantes. O envio posterior das cartas dos irmãos, entre 2013 e 2014 para o CEOM, 

reflete a centralidade econômica dos discursos em torno da patrimonialização do acervo, 

bem como, da construção de uma memória para a região. É justamente a importância da 

empresa para o desenvolvimento regional que é destacada, sendo, esses registros de 

memória familiar, relegados a um papel secundário.  

A Lei Municipal n. 3.202 de 09 de agosto de 1993, demonstra a complexa relação 

que a memória da família Bertaso estabelece com a cidade, mesclando a narrativa familiar 

e empresarial com a narrativa oficial do município. Conforme a lei citada anteriormente, 

o arquivo da colonizadora Bertaso foi tombado “tendo em vista sua grande importância 

histórica”, segundo o Art. 4° dessa lei: 

 
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
II  - ANÁLISE 
 O Projeto apresentado propõe o tombamento do Arquivo Documental da 

Empresa Bertaso, tendo em vista que: 
1. O acervo do referido arquivo contém documentação com referencial 

histórico sistemático da Colonização da Região Oeste de Santa Catarina; 
2. A contribuição da Empresa Bertaso, para o crescimento regional, colocando 

o Município de Chapecó, na liderança do processo como polo principal do seu  
desenvolvimento. 
3. Servirá de valiosa fonte de pesquisa para professores e alunos de todos os 

níveis de ensino, ensejando o resgate de nossa memória histórica. 
4. LI. Oportunizará a organização e arquivamento deste valioso acervo dentro 

das normas técnicas ideais à sua preservação. (BRASIL, 1993) 

 

 O projeto de tombamento do arquivo foi iniciativa da prefeitura, a proposta de lei 

foi escrita pela diretora do Departamento de Patrimônio Histórico e Memória da 

Prefeitura Municipal de Chapecó, Eli Maria Belani, que é uma historiadora referencial 

nas pesquisas sobre a região oeste de Santa Catarina. O olhar historiográfico sobre os 

documentos aparece no texto da lei supracitada ao reconhecer a possibilidade de 

pesquisas que o arquivo oferecia. Parece-nos que o interesse em manter esses documentos 

vivos resulta da soma da intencionalidade familiar, em se registrar na história municipal, 

e do próprio poder público que pode ter enxergado nisso uma possibilidade de construir 

uma identidade regional ligada ao progresso. Buscando oficializar de fato a narrativa 

civilizadora da empresa colonizadora na região, conforme abordado no item 1.1. 

As cartas dos irmãos, dentro desse contexto, parecem até mesmo desconexas em 

relação ao resto do acervo. Patrimonializar os arquivos empresariais fazem sentido, já que 

a empresa foi uma das responsáveis pela colonização da região. Mas qual o sentido de 

juntar a esse acervo cartas escritas em período escolar? Podemos levantar a hipótese da 
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construção de uma trajetória familiar através da humanização desses sujeitos, eternizar 

percursos pessoais que aconteciam em paralelo a colonização da região. Essa construção 

da memória passa por processos de edição e reedição, que são capazes de edificar uma 

narrativa objetivada. 

 

Junto com às terras e às casas, ao mobiliário e às joias, a escritura assuma uma 

função identitária forte. […] Ao lado dos “lugares de memória”, definidos por 

P. Nora (monumentos, bandeira, livros, representações, cantos, museus, 

instituições. Etc.), podemos também inscrever as correspondências familiares: 

elas são construídas e reconstruídas pelas gerações sucessivas que lhes dão 

sentido e que não cessam de interpretá-las. […] A memória é sobretudo feita 

de relíquias apropriadas pelos herdeiros. Elas lhes permitem identificar-se a 

uma linha homogênea e respeitável. (DAUPHIN; POUBLAN. 2002, p.82)  

 

 No caso do arquivo em questão, não se sabe por quantas edições passou até ser 

publicizado. As cartas, por exemplo, foram recebidas e guardadas por Zenaide e mantidas 

por um neto até o momento da doação. Durante esse tempo, não se pode saber o que foi 

perdido e o que foi intencionalmente descartado, e qual o objetivo real da permanência 

do que restou. Esses processos de edição do arquivo fazem parte da construção de uma 

identidade familiar, que consolida sua memória genealógica em cima de documentos. 

Para Artières (1999, p.10): “Passamos assim o tempo todo a arquivar nossas vidas: 

arrumamos, desarrumamos, reclassificamos. Por meio dessas práticas minúsculas, 

construímos uma imagem, para nós mesmos e às vezes para os outros.”. A imagem dessa 

memória editada é o que fica para ser mostrado, na ressignificação desses documentos a 

narrativa familiar foi construída.  

 O motivo da conservação das cartas recebidas pela família Bertaso por tanto 

tempo não pode ser afirmado com precisão, além do apego emocional, esses materiais 

dizem muito sobre a família. As relações de intimidade que uma carta revela são 

diferentes de documentos oficiais, temos acesso a outra perspectiva da família Bertaso, 

sobre o ponto de vista de Elza e Serafim em seu período escolar. A partir da análise das 

fontes selecionadas, pensando nas ausências e continuidades da correspondência familiar, 

é perceptível que em determinados momentos o discurso se interrompe pelo espaço 

cronológico em espaço que uma carta ausente deixou. O silêncio também nesse caso, 

revela tanto quanto o discurso, pois os questionamentos que se pode levantar sobre a 

ausência dessa carta são diversos. Pensando na continuidade da correspondência familiar, 

Harouche-Bouzinac (2016, p.56) afirma: 
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Quando o estado dos documentos permite, uma correspondência familiar deve 

ser sempre lida na continuidade. Amostra dessa realidade infinitamente mais 

complexa que é uma correspondência, uma carta compensa, repara, propõe 

retornos de afeto, esposa a mobilidade do vínculo.  

 

 Trabalhar com a continuidade dos documentos perpassa por analisar a construção 

e manutenção desse arquivo, mas também para que se investigue o descontínuo dos 

discursos de onde pode emergir o “acontecimento”. A manutenção de um arquivo familiar 

evidencia uma busca por um controle da memória dentro do ambiente doméstico. No caso 

das nossas fontes, a manutenção delas no arquivo pode ser um indício da valorização da 

trajetória educacional na qual os irmãos foram inseridos e dar um grau importância da 

formação dos herdeiros para o Cel. Bertaso. O peso que a educação tinha para a família 

aparece nas fontes, indicadas pelas promessas de mais dedicação que os irmãos faziam 

aos pais, como Serafim salienta em sua carta de 15 de maio de 1922: “Pretendo 

esforçarme muito mais nos meus estudos, a partir de 2ª feira próxima pois resta pouco 

tempo para preparar a diversas materiais em que prestarei exames parciais no fim do 

mez que vem”32. Lembrar do período de internos, de como a distância deveria ser superada 

em decorrência um objetivo maior, que nesse caso poderia vir a ser acesso a uma 

educação escolar considerada de qualidade, onde a oferta de escolarização estivesse 

dentro das ambições do período, poderia servir aos herdeiros e a quem tivesse acesso as 

missivas de demonstrativo das barreiras que a família teve que superar para conseguir 

alcançar um patamar de elite. 

 Guardar registros, construir memória, faz com que a família redija uma narrativa 

sobre si, que é passada de geração em geração, servindo como um material saudoso e 

também como modelos de exemplos a serem seguidos. As cartas dentro desses arquivos, 

ocupam lugar de prestígio, pois inscrevem em seu discurso a intimidade de um momento. 

Conservar uma carta envolve um complexo jogo de sentimentos, produzindo uma 

hierarquia sobre o que é importante e o que não é, portanto, o que merece ser guardado e 

o que é material de descarte. 

Uma carta de amor ou uma carta de um familiar que está distante, quem decide o 

que é guardado ou não é o mantenedor do arquivo. A efemeridade desses documentos 

torna o arquivo um ser transmorfo, que constantemente é modificado a tal ponto que não 

                                                             
32  BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Ernesto e Zenaide Bertaso. São Paulo, 15 mai. 

1922, carta pessoal. 
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se sabe o que ele era a princípio. O que foi descartado se perde no vazio da memória, e o 

que permanece, serve como edificação da história familiar. Nessa edificação familiar, a 

estirpe Bertaso se funde com as narrativas oficiais para fortalecer o papel de importância 

para a civilização da região. 

A seleção desses materiais são parte da chamada cultura epistolar33, que não diz 

respeito apenas a escrita de uma carta, mas também sobre sua conversação, classificação 

e comentários.  O arquivamento desse material geralmente passava por um processo de 

triagem, onde as “cartas boas” eram selecionadas pela qualidade de seu conteúdo, pois 

isso permitia um repasse de valores e da história da família às gerações futuras 

(DAUPHIN; POUBLAN; 2002, P.87). Quem decide o que é uma carta boa? O que define 

a carta boa? Nem sempre é a mais bonita, a mais sofisticada ou a melhor escrita. Na 

subjetividade dessa relação binária do que permanece e do que é descartado os arquivos 

vão ganhando forma. Dauphin e Poublan (2002, p.82), afirmam que as correspondências 

familiares devem ser abordadas como uma prática ritualística. Levando em consideração 

a maneira (onde, como e quando) o material era produzido e também nas formas da 

construção do texto, pensando na correspondência familiar como uma troca coletiva.  

 

Como a carta é uma comunicação de indivíduo a indivíduo, seu autor é sempre 

o principal questionado; contudo, não se deve esquecer que, por trás dele, se 

desenha o conjunto de práticas em uso, de automatismos e códigos que depende 

estreitamente de fatores socioculturais e de normas enraizadas na história. 

Testemunho do indivíduo que escreve, testemunho do grupo ao qual pertence 

ou tenta se integrar, bem como representação contínua de uma ordem social, a 

carta se encontra "na encruzilhada" dos caminhos individuais e coletivos. 

(HAROUCHE-BOUZINAC; 2002, p.25) 
 

O caráter coletivo desse material se dá então na sua relação de produção, mas 

também pode ser entendido a partir de sua circulação. As cartas são destinadas a um 

remetente, no caso das fontes analisadas é geralmente a mãe, mas acabam não se 

restringindo apenas a seus destinatários. A própria construção de um arquivo familiar 

demonstra o caráter não individual de uma carta, deslocando-a de sua função de origem 

que é informar através da palavra e dando a ela uma missão de edificar memórias.  

A triagem dos documentos funciona como uma edição, o que Philipe Artières 

(1998, p.10) chama de “acordo com a realidade”. A manipulação da memória a partir do 

                                                             
33 O conceito de cultura epistolar será abordado em um capítulo subsequente onde o tema sobre o processo 

de escrita das cartas será problematizado. 
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controle dos papeis permite que haja um controle do passado, guardando somente o que 

cabe dentro dos objetivos do arquivo. A seleção do arquivo, faz parte de uma intenção 

autobiográfica, onde o sujeito se reconstrói perante seus papeis. Segundo o autor (ibidem, 

p.11): “Arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é contrapor à imagem social a imagem 

íntima de si próprio, nesse sentido o arquivamento do eu é uma prática da construção de 

si mesmo e de resistência.”.  As cartas recebidas, também passam por um processo de 

escolha no momento do armazenamento, aquilo que pode ser conservado ou deve ir para 

o lixo. Sabendo que as cartas eram enviadas semanalmente, já que o processo de escrita 

servia como um exercício de escrita e um modo de narrar os processos formativos à 

família distante, é possível perceber a ausência de várias cartas, principalmente das de 

Elza. A ausência também pode ser reveladora, mostrando que o arquivo não foi “cru” 

para a doação, mas passou por processos de edição que podem ter sido propositais ou não, 

mas que demonstra a fragilidade da documentação e os desafios para sua interpretação. 

 A manutenção de arquivos familiares permite mostrar essas cartas aos 

descendentes. O processo de seleção para o arquivamento, guardando as “cartas boas”, é 

um instrumento para edificar os herdeiros (DAUPHIN; POUBLAIN; 1997, p. 81), pois 

seu conteúdo serve como um modelo de a ser seguido, a qualidade de seu conteúdo pode 

servir como valores a serem compartilhados na família. Esse processo atribui um caráter 

genealógico aos documentos, pois delega a eles a função de preservar os recordos 

familiares. 

No processo de ressignificação dos papeis e de suas palavras, nos deparamos com 

possíveis motivos da conservação de documentos tão efêmeros. O processo de seleção 

para a construção desses arquivos leva tempo, pois através da classificação e 

ressignificação dele construímos uma imagem e uma identidade. Malatian (1997, p. 202) 

afirma: 

 

O desejo do controle da memória, de preservação da imagem pública, e a 

manutenção de segredos constituem, com frequência, obstáculos a serem 

superados na busca das fontes epistolares e se completam com desejos, 

explícitos ou não, de exaltação memorialística por parte dos detentores de 

acervos. 
 

 Para uma mãe guardar as cartinhas de seus filhos não é preciso muito, o 

significado afetivo basta. Mas para essas cartinhas, como os autores referiam-se quando 

escreviam, sobreviverem cem anos, serem patrimonializadas junto com um arquivo 
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empresarial, não é só afeto que justifica. Talvez numa tentativa de mostrar os percursos 

da família através da escrita infantil, a trajetória dos herdeiros e o cotidiano de seus pais 

que o arquivo tenha sido mantido por tanto tempo, justamente por entenderem a 

possibilidade desse material ser visto como fontes biográficas, tanto para uma história da 

família como também para a do próprio município chapecoense. Aqui podemos partir 

também da esfera micro, que é a familiar e tentar compreender a macro, que são os 

próprios sistemas de educação que os herdeiros tiveram acesso. Embora as cartas dos 

irmãos tenham um cunho que possa ser considerado íntimo e pessoal, elas fazem parte de 

um sistema educacional ao qual eles estavam internos, portanto, não são totalmente 

espontâneas em sua escrita ou processos de arquivamento. 

 Essa intenção e necessidade de patrimonialização da vida íntima, não é um fato 

recente. No Brasil é possível acessar o acervo pessoal de antigos presidentes da república 

e que se tornaram patrimônio histórico do país. Outros membros considerados ilustres, 

como escritores, figuras políticas, artistas plásticos também tiveram seus documentos 

pessoais publicizados em livros e patrimonializados em arquivos públicos34. O interesse 

em se patrimonializar o sujeito comum35 é mais recente e também parece ser mais um 

esforço que atenda algum interesse pessoal do que um interesse público do Estado.  

 Segundo as informações do arquivo, o acervo da família Bertaso se tornou 

patrimônio público por interesse da família e a mobilização realizada pela historiadora 

Eli Maria Bellani, em 1993. O poder público municipal reconheceu a necessidade de 

conservação destes documentos. Mas é importante perceber, que o interesse inicial nesse 

arquivo eram os referentes a Colonizadora Bertaso e não da família em si. O item 3, do 

inciso II – Análise da lei anteriormente citada, estabelece o valor desses documentos 

como fonte, mesmo que de maneira superficial visando somente um “resgate de nossa 

memória histórica”. 

 A patrimonialização do acervo em questão, é um exemplo de como as cartas 

ganharam uma proporção diferente de sua função original. Mesmo cartas produzidas 

pelas crianças nas escolas, da qual podemos analisar os cotidianos escolares, foram 

                                                             
34 Angela de Castro Gomes em seu artigo: “Escrita de si, escrita da História: a título de prólogo”, faz um 

levantamento sobre alguns personagens da história brasileira que tiveram seus documentos 

publicizados e o interesse crescente do mercado editorial em torno da chamada escrita autobiográfica. 

35 Chamamos de sujeito comum aquelas figuras que se opõe a vida dos ilustres. Embora na região oeste 

de Santa Catarina o sobrenome Bertaso seja associado ao processo de colonização, é importante 

destacar que essa lembrança é restrita ao cenário regional e muito centrada na trajetória dos homens 

(Ernesto e Serafim).  
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patrimonializadas pelo poder público municipal. Manter um arquivo familiar está além 

de um registro de memória, mas organiza-se também como uma construção de uma 

identidade para essa família. A herança, passada de geração em geração, nesses casos está 

além de bens materiais, pois ao se herdar arquivos se ganha à tentativa da preservação da 

memória. Mesmo levando em consideração que a manutenção de um arquivo familiar não 

era rara entre as classes abastadas. 

 O que faz esse arquivo ser um ponto fora da curva é a manutenção dessas epístolas 

infantis/juvenis escritas dentro dos internatos. Esse material considerado de existência 

efêmera, produzido em ambiente escolar e familiar, acaba sendo de difícil acesso devido 

à grande carga afetiva que carregam, tornando-se essa documentação escassa e rara 

(MIGNOT, 2014). No exercício da aprendizagem, os herdeiros escreviam sobre si, sobre 

a escola e sobre a família. A existência das missivas no arquivo, permite a análise e a 

problematização da própria existência desse material. 

 Segundo Artières, “Um traço comum às práticas de arquivamento é, com efeito, 

um desejo de “tomar distância em relação a si próprio. ” (1998, p.28). O sujeito ao 

selecionar seus documentos se coloca em um lugar de diretor, assumindo um papel 

reflexivo sobre sua vida e sobre sua história, organizando os vestígios da própria 

existência, essa neutralidade estabelece um diálogo entre narrador e leitor. Ainda segundo 

o autor:  

 

O arquivamento do eu não é uma prática neutra; é muitas vezes a única ocasião 

de um indivíduo se fazer ver tal como ele se vê e tal como ele desejaria ser 

visto. Arquivar a própria vida é simbolicamente preparar o próprio processo: 

reuniam as peças necessárias para a própria defesa, organizá-las para refutar a 

representação que os outros têm de nós. Arquivar a própria vida é desafiar a 

ordem das coisas: a justiça dos homens assim como o trabalho do tempo. 

(ARTIÈRES, 1998, p. 31) 

 

 Os documentos foram ganhando espaço junto com outros bens da família na 

construção da identidade familiar. O acesso a esses arquivos para o historiador nem 

sempre é simples, pois é possível que esses materiais sofram uma seleção antes de ser 

mostrados a terceiros para sustentarem uma imagem a qual a família gostaria de manter, 

mesmo quando doados para arquivos públicos. Existe uma intenção biográfica na 

permanência e manutenção do arquivo, na edição da memória consolidam-se discursos 

que solidificam as narrativas objetivadas. Podemos pensar que as cartas servem como 
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apoio na consolidação do discurso da família enquanto pertencente a uma elite, dando um 

protagonismo a educação escolar dos herdeiros nessa construção da memória.  

 No jogo do que pode ser revelado e o que deve ser oculto, o trabalho com as fontes 

se constrói. Problematizando sua permanência, materialidade e discurso, os arquivos 

familiares apresentam ao mesmo tempo um contexto particular da família e coletivo da 

sociedade e período ao qual ela estava inserida. Através das permanências é possível 

investigar a objetividade da existência do arquivo e da manutenção dos documentos, 

inclusive das cartas familiares que o compõem: 

 

As cartas que alguém escreve para alguém, uma após a outra, lidas, relidas, 

respondidas, vão saindo da impessoalidade, da <institucionalidade> da 

circulação pelos correios, ganhando novamente significações singulares. São 

objetos esperados, aguardados com paciência, chegando a mudar um dia de 

tédio e, uma a uma, vão senso guardadas numa lata ou numa caixa de papelão, 

vão-se acumulando. Desse conjunto que se forma ao sabor dos dias, apropria-

se a pesquisadora, transformando-o num objeto de estudo nem sempre fácil de 

abordar, como dito anteriormente, por sua natureza escrita íntima, privada. 

(CAMARGO 2000, p. 206) 
 

 Uma carta é escrita para ser lida, ser guardada pode ser considerado um desvio de 

seu caminho, já que é um material escrito na efemeridade do momento. No caso das fontes 

do presente trabalho, as “cartinhas”, como os irmãos chamavam em vários momentos, 

eram uma demonstração de carinho e aprendizagem. O conteúdo em vários momentos se 

repete, já que o ponto principal da narrativa era a vivência escolar, descrevendo seu dia a 

dia buscando apresentá-lo à família. Apresentar a rotina escolar costuma ser uma prática 

de aproximar o espaço escolar dos pais. 

 

Escrita para um destinatário do qual se torna inteira propriedade, a carta é 

submetida às vicissitudes da conservação. Entregue à vingança dos próprios 

epistológrafos, sempre prontos a destruir qualquer peça passível de trair-lhes a 

intimidade, a carta é ainda vítima de herdeiros empenhados em defender a 

reputação de um ente falecido. Assim, toda correspondência é uma espécie de 

sobrevivente milagrosa. (HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 22) 
 

 O uso dos documentos pessoais como fontes e objetos de pesquisa demonstram 

como as fronteiras de um arquivo não são restritas a um tipo de pesquisa apenas. 

Carregando um caráter mais intimista, o arquivo pessoal traz consigo os encalços do 

tempo em sua permanência. Essas marcas são consequência direta dos processos de tutela 

que esses documentos passam e fazem parte de sua materialidade. Transitando entre o 

íntimo e o institucional, o privado e o escolar, as cartas apresentam a perspectiva dos 
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herdeiros Bertaso sobre o processo educacional que estavam vivenciando. Não totalmente 

espontâneas, o conteúdo e a materialidade desses documentos fornecem indícios das 

expectativas internas e externas que os irmãos viviam.  

 No caso de nossas fontes e do recorte temporal em questão, era a diferenciação 

social do qual faziam parte como elites republicanas que levava a um tipo de educação 

pretendida pelos pais, por isso é fundamental a problematização das missivas para 

adentrar nas singularidades desse processo. Sendo no arquivo se fazem presentes além 

das cartas, os boletins e cartões e honra, podemos pressupor que houve uma intenção 

nessa conservação dos arquivos em período escolar. Possibilitando assim, uma análise 

dos processos formativos aos quais os irmãos passaram, tema do nosso próximo capítulo. 

2. A EDUCAÇÃO AQUI E LÁ 

 Este capítulo tem por objetivo estabelecer análises sobre o funcionamento ou não 

do projeto educacional da região oeste de Santa Catarina em paralelo ao processo de 

escolarização aos quais os filhos do Cel. Bertaso tiveram acesso no mesmo período.  

Através de uma revisão bibliográfica regional e nacional, percebemos as lacunas que a 

região oeste catarinense possuía quando o assunto era educação escolar, aparecendo nos 

textos como um objetivo quase secundário quando visualizado pela perspectiva do Estado 

no período.  Quando disposta ao lado de outras urgências locais, a educação parecia não 

ser vista como prioridade no âmbito público. 

 Enquanto a educação em Chapecó andava a passos lentos, dependendo mais da 

vontade dos próprios colonos para estabelecerem métodos de ensino e garantir o seu 

funcionamento, os filhos do Cel. Bertaso, responsável pela colonização da região, 

estavam internos dentro de espaços escolares consolidados em Porto Alegre/RS, 

posteriormente em Curitiba/PR e também em São Paulo/SP. Podem ser variados os 

motivos que fizeram Ernesto Bertaso não trazer sua família para habitar a região em sua 

posse, durante o início da colonização. Tomamos aqui a questão das condições do ensino 

escolar local como um fator fundamental para a família também.  

 A possibilidade de estudar em outras localidades, poderia ser uma garantia da 

manutenção de um privilégio para os filhos da elite em relação às outras crianças da 

região; que se alfabetizaram com base nos catecismos tendo os tempos de estudo 

compartilhados pelo tempo de trabalho na roça. A educação como forma de manutenção 

do poder local não era o único objetivo, tanto da família como das instituições escolares, 

mas de fato, era um deles, conforme apresentado da parte final do capítulo.  
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2.1 A educação em Xapecó/Chapecó 

 

Em 11 de outubro de 1910, o governador do Estado de Santa Catarina, Vidal 

Ramos, estabeleceu através da lei n.87636 a reforma do ensino de Santa Catarina. Essa 

reforma tinha como objetivo a reorganização do ensino público catarinense. Percebe-se 

no texto da lei que o governo pensava em diferentes formas de educação escolar para o 

Estado, conforme pode ser conferido do primeiro artigo: 

 

Artigo 1. - O ensino público será ministrado no Estado nos seguintes 

estabelecimentos: 

I - Escolas ambulantes 

II- Escolas isoladas 

III Grupos escolares 

IV- Escola normal 

 

 Os moldes do ensino catarinense a partir da lei de Vidal Ramos delimitam 

diferentes tipos de educação escolar no Estado e que também se repetiam em outros 

estados como o de São Paulo (ANTUNHA, 1976) com a diferença que nesta capital havia 

a presença e a concentração de maior número de escolas ginasiais públicas e privadas, o 

que era mais raro em outras regiões do país. A bem da verdade, a legislação do período 

não criou efetivamente essas escolas com menor organização administrativa-docente, 

como no caso das escolas ambulantes, intermediárias e isoladas, mas passou a oficializar 

as modalidades existentes e, de certa forma, instituía o que antes era “extraoficial”, 

mostrando as dificuldades de homogeneizar a implantação do ensino primário na época.  

                                                             
36 A lei pode ser lida na íntegra em: 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/101114/Decretos_Actos_1910.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 



64 
 

A partir da fundação dos grupos escolares em Chapecó, percebe-se a presença do 

que se denominava na época de “escolas isoladas”. Desde a época da implementação da 

colônia militar de Xapecó, existiam algumas propostas em torno do projeto de educação 

escolar.  Percebe-se nesse período, a ausência de prédios próprios para a implementação 

de colégios e escolas:  

 

O responsável pela escola da Colônia militar de Xapecó era o capelão, porém 

por diversas vezes foi um colono, sendo prejudicada a educação nos períodos 
de plantação e colheita, além de gerar gastos para a administração militar, pois 

sem um capelão havia a necessidade de chamar o vigário de Palmas para a 

realização de casamentos e batizados. (VENSON, 2020, p.29) 

 

 A rotina escolar a qual as crianças na colônia militar de Xapecó tinham acesso era 

adequada a necessidade do meio aos quais estavam inseridos. A educação através do 

catecismo, exercido pelo capelão ou de um colono alfabetizado, sendo atravessada pelas 

necessidades da vida na lavoura era o que bastava no momento. Percebe-se que a 

importância do ensino ia para além dos prédios escolares, sendo voltados também para 

uma boa execução dos trabalhos do campo ao qual muitos exerciam. Com a 

implementação do município as coisas não mudam tanto assim, ao que tudo indica, a 

criação de escolas ou colégios não era a prioridade da Colonizadora Bertaso para a região, 

deixando muitas vezes sob a responsabilidade dos colonos a organização do que seria 

ensinado às crianças da região. É possível identificar medidas paliativas para resolver a 

questão educacional da região, mas deixando a cargo das próprias comunidades a 

responsabilidade de fazer isso: 

 

A educação das crianças se fazia na participação da família, no exemplo e na 

execução de responsabilidades, das quais elas, desde cedo, tinham de dar conta 

(trabalho), no ensinamento / catecismo religioso e, também, na escola - 

pensada, especialmente, em seu sentido prático e básico - a leitura, a escrita e 

as quatro operações. (LUCHESE, 2007, p.113)37 

 

 As escolas coloniais, portanto, tinham se organizar de acordo com o tempo dos 

alunos, que muitas vezes precisavam dar um intervalo nos estudos devido ao tempo das 

colheitas. Mas se a educação escolar ainda não havia se tornado uma “necessidade social” 

não deixou de ser de interesse dos colonos, ajudando na construção de um código 

                                                             
37 Embora a autora esteja se referindo em específico sobre a região da Região Colonial Italiana no Rio 

Grande do Sul, essas informações nos interessam devido com ciclo de imigração de parte desses 

sujeitos para o Oeste Catarinense com o passar do tempo em busca de novas terras. 
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identitário através do ensino da língua e do catecismo. As “escolinhas”38 do oeste 

catarinense, que ficaram sob responsabilidade dos colonos da região, geralmente tinham 

aulas ministradas em alemão ou italiano, o que variava de acordo com a soberania étnica 

da comunidade. Mas com a declaração de guerra à Alemanha em 1917, a União começa 

a pressionar os estados em torno de uma nacionalização do ensino, identificando como 

perigosa a permanência desses espaços de ensino em língua estrangeira. Esse assunto 

torna-se ponto de pauta do governo federal na década de 1940 com a ascensão dos regimes 

totalitários na Europa e um novo projeto nacionalista no Brasil (NODARI, 2009). 

  Essas escolas eram distribuídas ao longo dos distritos pertencentes ao território 

de Chapecó, ficando a critério dos colonos o calendário letivo e conteúdos de ensino 

ministrados para suas crianças. Geralmente, o responsável pela instrução das crianças da 

comunidade era o padre ou o capelão, que ministrava suas aulas dentro da igreja da 

comunidade. Essa ligação direta da religião com a educação escolar na região, fez com 

que as comunidades criassem e perpetuassem uma identidade local, compartilhando ritos 

e costumes apenas dentro da própria comunidade e cerceando as influências externas:  

 

A simples escolinha, quando existia, funcionava com condições limitadas e, 

normalmente, encontrava-se sob a tutela do padre. A precariedade do sistema 
de ensino e do próprio atendimento religioso fez com que a família, nas 

comunidades italianas, se constituísse na principal referência dos 

ensinamentos considerados necessários para a vida. (RADIN, 1995, p. 95, 

grifos do autor) 

 

 Esse tipo de instituição foi uma estratégia utilizada pelos imigrantes para 

viabilizar a educação de seus filhos. Sustentando uma responsabilidade que deveria ter 

sido assumida pelo Estado, as escolinhas locais trataram de organizar o tempo escolar das 

crianças da região de acordo com as necessidades e condições disponíveis para isso. A 

limitação dava-se muito mais pela negligência das autoridades locais em relação ao 

ensino, o que o autor acima afirma ser uma condição limitada, pode ser visto justamente 

como uma superação da limitação. Segundo Luchese (2007), a mobilização das 

comunidades para a possibilidade de aulas dentro das capelas era uma medida de 

contornar o problema da distância em relação as escolas formais oficiais do Estado. 

                                                             
38 O uso do termo “escolinhas” foi adotado pela historiografia ao se referir a essas escolas no passado, o 

que incidia preconceitos anacrônicos contra esse tipo de ensino na época, pois utiliza sempre como 

comparação e referência os grupos escolares mais estruturados da região.    
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O senso de pertencimento ao território foi construído com base na reprodução dos 

valores trazidos do estrangeiro, na tentativa de construir um pedaço da terra deixada para 

trás. Sendo assim, não se tinha uma ideia de brasilidade construída na região neste 

período, e nem uma preocupação da colonizadora Bertaso em implementá-la. O que essas 

comunidades fizeram foi uma adaptação de um ensino escolar, dentro de suas próprias 

finalidades, perspectivas e possibilidades. 

 A administração pública nesse período estava preocupada em colonizar o 

território, ocupar a região para cumprir o contrato com o estado. Ficava então, a cargo das 

comunidades a educação das crianças, sendo que, nem todas as comunidades tinham uma 

escola, o que aumentava ainda mais as dificuldades enfrentadas pelas crianças em 

frequentá-las (VICENZI, PARISOTO, 2019, s.p.). Por isso também a criação de uma 

noção de identidade regional não se consolidava, pois, cada comunidade realizava suas 

próprias manutenções da etnocultura, fazendo com que se reproduzissem os padrões de 

acordo com o que era pretendido pelos descendentes de imigrantes europeus e não pelas 

autoridades brasileiras. 

 A constituição social e econômica da região, que se constituiu com base na 

agricultura familiar, contribuiu para que as instituições escolares não fossem prioridade 

na consolidação da região e nem para as famílias. As crianças começavam a trabalhar na 

roça muito cedo, servindo de mão de obra para os pais. Quando muito, as crianças 

aprendiam a ler, escrever e contar, o que era considerado o suficiente. A educação 

almejada dentro desse contexto social não era baseada nos preceitos da forma escolar39, 

mas sim que as crianças aprendessem na lida do dia a dia a gerir a roça, os animais e as 

famílias através da prática e da observação.  

 A família constituiu-se como um agente fundamental na formação das crianças, 

reproduzindo valores íntimos e sociais pertencentes às comunidades. O ensinar a fazer 

era valorizado, pois seu sentido prático tinha um retorno rápido e eficaz que atendia às 

necessidades da vida no campo. 

 

Outra forma de ensino não-institucional era realizada pelos próprios pais e 
praticada através do trabalho na agricultura. Tratava-se de um aprendizado 

prático para a vida que desempenhava papel fundamental na formação dos 

filhos e na reprodução de valores. (VICENZI, PARISOTO, 2019, s.p) 

                                                             
39 O conceito de forma escolar é obtido a partir do texto de LAHIRE, VICENT e THIN. Sobre a história 

e a teoria da forma escolar (2001). Segundo os autores, a forma escolar é o que faz a unidade de uma 

configuração histórica particular, surgida em determinadas formações sociais. O que faz sua unidade é 

seu princípio de engendramento e impessoalidade, como as regras que são comuns a todos. 
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 A criação de escolas pelas comunidades não foi uma opção, mas sim resultado de 

uma adaptação à falta de opções disponíveis nas localidades. Os migrantes tinham a 

expectativa de oferecerem estudos aos seus filhos, segundo Luchese (2007, p. 151): “As 

escolas públicas, laicas e gratuitas, foram constantemente requisitadas pelos imigrantes.”. 

E no Rio Grande do Sul um sistema de educação escolar estava se implementando, mas 

ao chegarem na região do oeste catarinense depararam-se com uma situação 

completamente diferente e tiveram que se adequar a região: 

 

A falta de escolas públicas e a distância das colônias até as sedes fizeram com 

que os colonos recém-chegados ao Oeste fossem desenvolvendo um sistema 

de escolas denominadas coloniais, comunitárias e paroquiais, as quais, em sua 

maioria, foram enquadradas durante o Estado Novo como escolas estrangeiras. 

Isso porque uma ou mais disciplinas eram ensinadas em língua estrangeira, e 

frequentadas por menores de 14 anos, mesmo que o professor fosse de 
nacionalidade brasileira. Essas escolas, muitas vezes, eram mantidas com 

contribuições da comunidade e foram fechadas após a Constituição de 10 de 

novembro de 1937, que previa medidas drásticas para elas. (NODARI, 2009, 

p. 182) 

 

O ensino das primeiras letras na região oeste de Santa Catarina no início do século 

XX atendia às demandas das populações locais e não às expectativas de uma formação 

cívica-nacional, e que ainda se ajustava nos discursos educacionais da época. Portanto, a 

educação escolar primária ainda não havia se constituído como uma obrigação e 

hegemonia social, além de não haver acesso a todas as crianças. A educação escolar 

atendia as necessidades das crianças colonas dentro das possibilidades oferecidas, era um 

letramento e ensino das quatro operações em paralelo a um processo de catequização e 

ao trabalho no campo. 

  Já o ensino secundário era restrito a parte da população mesmo nas grandes 

capitais do país. Segundo Vicenzi e Parisosoto (2019, s.p): “Na região a maioria das 

escolas se dedicava ao ensino primário, sendo que poucas pessoas conseguiam dar 

continuidade aos estudos locais. Eram poucas as famílias que podiam propiciar isso aos 

filhos.”. Esse caráter mais aderido às necessidades do cotidiano familiar, de trabalho e 

religioso das escolas coloniais, comunitárias e paroquiais se distanciavam daqueles que 

podiam ser proporcionados aos filhos das elites regionais, ainda que essas famílias 

também não tivessem incorporado o discurso da educação formal como uma obrigação 

republicana sobre o qual seus filhos seriam moldados como futuros cidadãos do país. 

Essas famílias escolhiam escolas primárias e secundárias “livres” para seus filhos, isto é, 
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escolas particulares laicas ou religiosas que não eram tuteladas pelo controle estadual ou 

federal no que tange aos seus conteúdos curriculares, normas e disciplinas, mas que 

atendiam aos seus interesses de manutenção e perpetuação de seus poderes locais do que 

com o compromisso em formar uma “elite nacional ilustrada”.  

 Entre o início da colonização e a implantação de uma instituição escolar oficial 

na cidade, regida pelo Estado passaram-se mais de duas décadas. Nodari (2009, p. 77) 

cita uma matéria do Jornal A Voz de Chapecó, de 24 de março de 1940 onde é dito que: 

“dentre em pouco a Prefeitura iniciará a construção de um prédio para as escolas reunidas, 

o que muito virá honrar a atual administração.”. O que resulta em aproximadamente 23 

anos entre a criação do início da colonização da região e a iniciativa do poder público em 

regularizar a educação no município. 

Por falta de uma política educacional local que regulamentasse o ensino na região 

oeste durante as duas primeiras décadas de colonização, as escolas coloniais locais 

acabaram desenvolvendo culturas escolares definidas a partir das necessidades das 

pequenas comunidades. Por cultura escolar entendemos (...) na acepção de Dominique 

Julia (2001, p. 1-2, grifos do autor): 

 

Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um 

conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 

finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 

sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem 

ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são 

chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos 

pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores 
primários e os demais professores. [...] Enfim, por cultura escolar é 

conveniente compreender também, quando isso é possível, as culturas infantis 

(no sentido antropológico do termo), que se desenvolvem nos pátios de recreio 

e o afastamento que apresentam em relação às culturas familiares.   

 

 A inexistência de uma educação escolar regularizada pelo estado, propiciou a 

implementação e desenvolvimento de regimes escolares organizados pelas comunidades. 

Todavia, não se criou também, a princípio, uma ideia de representação social local que 

identificasse todas as comunidades pertencentes ao Distrito de Chapecó. A única 

identificação possível com um senso de integração mais amplo estivesse por conta do 

ensino da língua portuguesa, mesmo que ela fosse ministrada com outras línguas 

estrangeiras e atendendo os ritmos mais sincopados dos filhos dos trabalhadores do 

campo. Neste sentido, começava a se delinear de forma bastante tímida a ideia de que a 
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escola cumpria o papel de ensinar algumas regras comuns a todos, mas não 

necessariamente como um senso de integração nacional ou regional regido por uma 

cultura de base escriturária de normas e leis impessoais. As práticas escolares e infantis 

dessas escolas “coloniais”, “comunitárias” e  “paroquiais”  certamente mereceriam um 

estudo mais aprofundado que extrapolam objetivos dessa pesquisa, mas que indiciam que 

na primeira metade do período republicano estavam longe de constituir como um todo 

indiviso normalmente estereotipadas  pela historiografia como “escolinhas”, “precárias” 

e “defasadas”, e como uma obrigação formal na educação do seus filhos, assim como não 

poderiam ser colocadas como um contraponto às escolas frequentadas pelos filhos das 

elites locais.  

2.2 As escolas dos filhos do Coronel 

 

 Quando se pensa no ensino secundário a partir do recorte temporal estudado, não 

se encontram escolas secundárias na região oeste de Santa Catarina. Portanto, os jovens 

aos quais as famílias sentissem a necessidade do ensino secundário deveriam sair de casa 

para estudar. Nenhum dos filhos do Cel. Bertaso chega a estudar na região de Chapecó/SC 

durante o período de início da colonização. Elza fez parte das suas primeiras letras em 

Bento Gonçalves/RS e Serafim em Passo Fundo/RS, sendo encaminhados posteriormente 

para os internatos. 

Tanto Elza como Serafim Bertaso foram enviados para estudar em capitais 

brasileiras (Porto Alegre/RS, Curitiba/PR e São Paulo/SP), para realizarem seu ensino 

secundário em instituições escolares muito diferentes das escolas coloniais aos quais os 

filhos dos colonos tiveram acesso no mesmo período na região de Chapecó. As 

instituições nas quais ficaram internos, tinham prédios escolares bem equipados, além 

dos dormitórios/pensionatos aos quais as crianças ficavam no contraturno escolar. Essa 

relação era diferente não apenas no nível de ensino, já que os irmãos estavam cursando o 

chamado ensino secundário, mas principalmente ao fato de não precisarem parar de 

estudar em determinado momento do ano para ajudar na colheita da produção familiar.  

Essa possibilidade de um ensino contínuo, pensando em um recorte regional é 

resultado de uma posição financeira confortável que dispensava o uso da mão-de-obra 

juvenil para auxiliar na manutenção dos proventos familiares. Mas para além disso, 

significa condições financeiras de pagar as mensalidades e a manutenção dos rebentos 

fora de casa durante o período escolar.  
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Elza foi enviada para o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, localizado nos 

Moinhos de Vento, bairro nobre de Porto Alegre/RS em 1915, para dar sequência ao seu 

ensino primário, já que os pais não consideravam a educação escolar “adequada” 

oferecida a filha em Bento Gonçalves/RS, onde estudava até então. Hirsch (2005), ao 

escrever sobre sua família cita a troca de escola de Elza e cita que o ensino é “fraco”, 

conforme a citação abaixo: 

 

É em 1915 que resolvem mandar a filha Elza, com 9 anos de idade, que estuda 
em Bento Gonçalves, para Porto Alegre. O estudo no interior, apesar da boa 

vontade dos professores, é muito fraco. E eles querem o melhor para a menina: 

escolhem o colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. 

É uma mudança e tanto para a pequena. Em Bento ela estava na casa dos avós, 

que lhe faziam todas as vontades. (HIRSCH, 2005, p.37) 

 

O que é entendido como ensino “fraco” não fica justificado no trecho, mas é uma 

possível justificativa da mudança de instituição e de cidade. Outra possibilidade da troca 

de instituição é sobre a continuidade do ensino em um ensino secundário mais 

consolidado. O Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho foi fundado pelas Irmãs 

Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã em 1900 numa casa alugada, e a partir de 

1903 começou a construção de um prédio próprio para a realização das aulas e também 

para a moradia das Irmãs. A expansão deu sequência em 1905, onde construíram prédios 

para receber mais alunos e funcionar também como internato; modalidade que funcionou 

até a década de 1960. Além disso, em 1905 também foi construída a capela da escola40. 

O Colégio Nossa Senhora do Sion, teve 6 instituições implementadas pelo Brasil 

a partir do final do século XIX. A unidade de Curitiba/PR foi fundada em 1906, ficando 

em funcionamento até 1919 , quando houve uma epidemia de febre amarela em Curitiba 

que fez com que as Irmãs de Sion deixassem a unidade sob a responsabilidade dos 

Maristas41. De modo geral, as instituições gerenciadas pelas irmãs francesas objetivavam 

formar uma docilidade em suas internas, criando um modelo no pensar, de agir e sentir. 

A clientela era elitizada e deveria se adequar de modo estrito as regras e regulamentos 

instituições. Eram instituições católicas que tinham no amor de Deus a característica da 

vivência escolar (BRITO, 2011, p.21). 

                                                             
40 Informações retiradas de <https://www.bomconselho.com.br/institucional/historia>, acesso em: 17 jan. 

2021. 
41 Informações retiradas de: <https://sioncuritiba.com.br/solitude/sobre/> e 

<http://www.colegiosion.com.br/colegio-sion/>. Acesso em: 17 jan. 2021 

https://www.bomconselho.com.br/institucional/historia
https://sioncuritiba.com.br/solitude/sobre/
http://www.colegiosion.com.br/colegio-sion/
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Serafim em seu ensino secundário, em 1920 está matriculado em uma instituição 

na cidade de Curitiba/PR, cujas fontes não revelam o nome. Em 1921 vai estudar no 

Ginásio Anglo-Brasileiro em São Paulo/SP. A instituição foi fundada em 1899, por 

Charles Armstrong. De acordo com o estatuto da instituição, “O collegio é um sanatorio, 

e faz estudo especial das leis da hygiene. Não aceita, porém, como alumnos, meninos 

fracos e anêmicos ou com moléstias contagiosas ou hereditárias. Estes são excluídos a 

bem dos outros.” (citação original tirada de FARIAS, 2009, p.44). A instituição ao qual 

Serafim estava matriculado enquadra-se dentro do contexto de colégios americanos que 

estavam vindos ao Brasil nesse momento, com vista a fomentar o projeto de 

modernização nacional muito presente no início da República brasileira e que 

visualizavam nessas instituições um modo de tirar o Brasil do atraso cultural ao qual vivia 

(SCHNEIDER; FERREIRA NETO; 2009, p.139). A questão religiosa atravessa como 

pano de fundo essas instituições, já que a institucionalização dessas escolas no país 

serviria como um meio de evangelização indireta (ABREU, 2019, p.100). Embora muitas 

escolas se apresentassem como leigas, talvez com intuito de melhor resistir à oposição 

dos não-protestantes, podendo assim conseguir um maior número de alunos (ABREU, 

2019, p.105). 

Essa apresentação inicial do histórico das instituições é um breve demonstrativo 

que nos auxilia na compreensão dos espaços onde os irmãos estavam inseridos. As 

instituições escolares já estavam consolidadas quando ambos foram matriculados nelas, 

o que fornecia uma estabilidade no processo formativo.  

 

2.2.1 Os internatos 

 

 Durante a consolidação da colonização da região do oeste catarinense, a 

organização escolar era baseada, como vimos anteriormente, de acordo com as demandas 

das comunidades locais e eram identificadas como “coloniais”, “comunitárias” e 

“paroquiais”. As aulas das escolas paroquiais, por exemplo, eram ministradas 

normalmente dentro das capelas concentrando-se no ensino das primeiras letras. Esse tipo 

de organização escolar local distanciava-se das necessidades das elites regionais que 

esperavam que seus filhos tivessem uma educação mais burguesa e cosmopolita. Os 

Bertaso, não fugiram à regra. O Cel. afim de formar seus filhos para que introjetassem 

valores de sua classe, do aprendizado do bom comportamento baseados em papéis de 
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gênero bem definidos e tivessem contato com crianças e jovens das elites das grandes 

cidades buscavam oferecer aos rebentos acesso a uma educação mais cosmopolita, tanto 

em questão de currículo como de estrutura física das instituições. Entretanto, essa 

educação não deveria entrar em conflito com os objetivos de manutenção da coesão 

familiar e de seu poder local na região, por isso envia seus filhos para colégios internos 

de modo que pudessem ser vigiados, mas sem que lhes fosse retirado a possibilidade do 

contato e hábitos sociais com os colegas e familiares que moravam nos grandes centros 

urbanos, como Curitiba e São Paulo. 

 Os internatos dentro do Brasil ficaram populares no decorrer do século XIX e XX, 

período em que houve a criação de internatos voltados ao atendimento das elites políticas. 

No século XIX, especialmente na segunda metade deste, os colégios particulares 

(confessionais e não confessionais), tanto do sexo masculino como feminino, 

consolidaram o modelo colégio-internato na sociedade brasileira (CONCEIÇÃO, 2012, 

p.39). Muitas crianças de famílias ricas passaram pela experiência de serem educadas 

longe de suas famílias e comunidades (RIZZINI, 2004, p.22). 

 

A forma de educação asilar se constituiu em um dos equipamentos 

desenvolvidos para lidar com essa diversidade de sujeitos, pois no correr dos 
séculos XIX e XX houve a criação de internatos voltados para o atendimento 

da gente da “boa sociedade”, especialmente os colégios destinados às elites 

políticas e culturais[...] (Schueler, 2009, p. 2) 

 

 No caso de Elza e Serafim, essa forma de educação longe da família e da 

comunidade, também os afastava dos conflitos regionais do oeste catarinense.  O processo 

de pacificação e reagrupamento populacional a partir da guerra do Contestado exigiu uma 

nova reconfiguração social e populacional, sendo uma zona de tensão pelo próprio 

processo de colonização que acontecia no período. Esse território de disputas e em 

processo de estruturação possivelmente não era considerado o mais adequado para a 

criação dos filhos do Cel. Bertaso, sendo que o patriarca constantemente estava em 

viagens e a mãe, Zenaide, demorou a mudar-se para a região de Chapecó/SC. Sendo 

assim, os colégios internos além de oferecerem uma educação de qualidade, ofereciam 

um distanciamento dos conflitos locais por ficarem responsáveis pela tutela das crianças.  

 Os colégios internos são uma modalidade de instituição total, onde o indivíduo é 

gerido no tempo e no espaço pelas normas institucionais. O internato, dispõe de um 
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controle de tempo que o externato não possui, pois nele há a gerência do tempo que seria 

o tempo fora da escola.  

 
O aspecto central das instituições totais pode ser descrito como a ruptura das 

barreiras que comumente separam essas três esferas da vida. Em primeiro 

lugar, todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob uma 

única autoridade. Em segundo lugar, cada fase da atividade diária do 

participante é realizada na companhia imediata de um grupo relativamente 
grande de outras pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas a 

fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar, todas as atividades 

diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, pois uma atividade leva, 

em tempo predeterminado, a seguinte, e toda a sequência de atividades é 

imposta de cima, por um sistema de regras formais explícitas e um grupo de 

funcionários. Finalmente, as várias atividades obrigatórias são reunidas num 

plano racional único, supostamente planejado para atender aos objetivos 

oficiais da instituição. (GOFFMAN, 1961, p.17-18) 

 

A constante vigilância dentro de um colégio interno, não se limita apenas ao 

horário de aula como em uma instituição de regime externo; mas permanece também no 

contraturno. As atividades que se dispõem nesse tipo de estabelecimento pertencem aos 

três setores da vida cotidiana: a sobrevivência (repouso e sono, alimentação e higiene), o 

trabalho (aulas e estudos dirigidos) e a distensão (os lazeres). O internato pode então ser 

considerado uma “instituição total”, pois qualifica assim um controle transversal sobre 

atividades de diferentes ordens (BOULIN; GUIGUE; 2016). 

Em algumas cartas dos irmãos, podemos perceber marcas desse controle 

institucional através da escrita, mas também é através das fontes que se percebe que a 

vida no internato não era tão rígida e controlada assim, o que nos faz questionar o  modelo 

teórico dos colégios internos como “instituição total”, pois as relações se constituem entre 

família nuclear, instituição escolar e sociedade externa. Elza em 03 de setembro de 1917 

escreve à mãe: “Eu ainda não comprei a roupa porque a tia Estella andava adoentada; 

felizmente está um pouco melhor. A Ir. achou melhor esperar pela sua vinda.”42. Nesse 

trecho, a menina percebe que a instituição estava a par das relações estabelecidas com a 

família e além disso, tinha certo tipo de poder para definir como essas relações se 

estabeleceriam. Serafim no ano de 1921, enquanto interno no Ginásio Anglo-Brasileiro 

                                                             
42 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 03 set. 1917, carta 

pessoal. 
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também dá indícios sobre os mecanismos de controle institucional; no dia 16 de abril o 

menino escreve: “Eu estou aqui muito bem, ainda hontem fomos dar um passeio pela 

Avenida grande com o batalhão” 43 e no dia 23 de abril o menino relata: “Eu ainda não 

fui visitar a Elza porque o meu correspondente ainda não veiu me buscar, mas domingo 

eu irei visita-la.”44. Nas cartas escritas pelo menino, percebe-se como funcionava a 

relação dos internos e do mundo exterior, a instituição realizava muitos passeios 

supervisionados com os internos, mas para a saída a escola deveria estar ciente dos passos 

dos alunos, possivelmente também para garantir a segurança. 

Essa supervisão constante funciona através de um acordo com a família, que 

conforme demonstrado nas fontes citadas acima, sabia das regras institucionais e estava 

em consenso com elas. Para que a adaptação das crianças ao sistema ocorresse, era 

necessário que a família demonstrasse apoio às regras estabelecidas. O mundo externo, 

representado pela família e o mundo interno, representado pelos dirigentes das 

instituições precisavam estar em consonância. 

Esses acordos escola-família não aparecem nas cartas das crianças, pois eram 

informações que diziam respeito aos adultos, mas podem ser aferidas pelos impedimentos 

que as crianças estavam submetidas para fazer esta ou aquela atividade. Era necessário 

que o equilíbrio entre as regras da instituição e os desejos da família existisse, já que se 

tratava de instituições particulares que recebiam mensalidades para a presença das 

crianças nos espaços. 

Uma das normas estipuladas pelos internatos, é o controle rigoroso das saídas, 

visando garantir a segurança dos internos dentro das instituições. Elza, quando fala de 

suas saídas nos fins de semana em Porto Alegre/RS, enquanto matriculada no Colégio 

Nossa Senhora do Bom Conselho, cita sempre que algum membro da família vinha lhe 

buscar. Enquanto matriculada no Colégio Nossa Senhora do Sion, em Curitiba/PR, a 

                                                             
43 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo, 16 abr. 1921, 

carta pessoal. 
44 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo, 23 abr. 1921, 

carta pessoal. 
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menina cita brevemente suas saídas, como na carta do dia 06 de outubro de 1919: 

“Hontem sai, fui em casa de tia Vitória que manda dizer-te que não poude arranjar casa. 

A casa que iam desocupar, não desocupam mais.”45.Embora as saídas fossem quando 

mencionadas são supervisionadas por parentes, tinham como objetivo a convivência com 

membros de seu meio social, sem finalidades escolares. 

Já Serafim, enquanto está vinculado ao Ginásio Anglo-Brasileiro, possui um 

correspondente, que é uma figura responsável por seus cuidados fora da escola. Na carta 

do dia 14 de março de 1921, o menino comenta com a mãe: “O meu correspondente é o 

dono do Hotel d’Oeste.”46. Não fica claro quais eram as relações dessa pessoa com a 

família, mas era sua responsabilidade os cuidados de Serafim enquanto estava fora da 

escola. 

Essa relação de confiança que a instituição escolar estabelecia com a família era 

a garantia da permanência dos rebentos nos colégios. Embora o que eles fizessem em suas 

saídas ficasse sob responsabilidade da família, no caso de Elza; e do correspondente, 

quando se trata de Serafim; era de “bom tom” que ambos descrevessem quais foram as 

atividades realizadas em seus passeios nas cartas enviadas à família. Caso ocorresse 

algum imprevisto, era necessário que a família se manifestasse para que os acordos pré-

estabelecidos fossem modificados. Como aconteceu no mês de abril de 1921 com 

Serafim, que gostaria de visitar sua irmã no Colégio Nossa Senhora do Sion em São 

Paulo/SP, mas como seu correspondente não o buscava nos fins de semana, ele não 

conseguia sair da escola para visitar a irmã. Para isso, Ernesto Bertaso se manifesta47 no 

                                                             
45 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 06 out. 1919, carta 

pessoal. 
46 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Ernesto Zenaide Bertaso. Curitiba, 14 mar. 

1921, carta pessoal. 
47 Director Gynasio Anglo – Brasileiro 

São Paulo 

Visto muitos afazeres correspondente, rogo fineza mandar Serafim Collegio Sião visitar irmã. Saudações 
Ernesto Bertaso 

Passo Baumam, 28 de Abril de 1921 
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dia 28 de abril solicitando que a instituição permita que o filho vá visitar a irmã, 

respondendo no fim de uma carta enviada pelo filho no dia 09 do mesmo mês. 

 

Figura 2 – Carta de Serafim aos pais, 9 abr 1921 

 
Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) 
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Na figura 1, percebe-se que Ernesto assume um papel ativo em defender os 

interesses do filho, e talvez até da própria família em ir visitar a irmã. A resposta na 

própria carta da criança, indica um sentido de urgência no assunto, pois o Cel. não pegou 

nem outro papel para escrever uma carta nova e usa de poucas palavras para fazer sua 

solicitação.  Essa intervenção também demonstra a soberania da família sobre seus filhos 

mesmo quando institucionalizados. 

A nova estrutura de convivência criada dentro dos internatos gerou situações que 

são específicas desse regime, com cuidados que vão além da aprendizagem e adentrando 

ao lazer, aos cuidados com saúde e higiene etc. O ideal de formação, ancorado nos 

preceitos higienistas, contemplava a educação física, intelectual e moral – aspectos 

complementares de uma educação integral (RIZZINI, GONDRA, 2015, p. 570). Com o 

internato, a escola dispõe, no dia a dia, de tempos que normalmente seriam geridos 

livremente pelos jovens e seus pais, fora do olhar da escola (BOULIN; GUIGUE; 2016, 

p.988). Quando no externato, esses cuidados não conseguem ser tão rigorosos devido ao 

tempo fora da instituição, que pode ir em sentido oposto ao ensino dentro da sala de aula. 

É necessário que nesse novo ambiente as estratégias de controle sejam eficientes, 

a fim de não criar disparidades entre os internos. Além disso, regras bem definidas 

auxiliam no controle dos alunos/pensionistas e na adaptação ao novo cotidiano, mas para 

além disso era esse controle do corpo, da mente e do sentir que introjetava os padrões e 

hábitos burgueses as crianças deveriam ter fora da instituição escolar. A adaptação de 

uma criança em um ambiente totalmente diferente de casa não devia ser fácil, levando em 

consideração principalmente a distância do seio familiar e as novas estruturas sociais ao 

qual passa a ser inserida. 

Elza em seu ensino secundário, já estava adaptada às rotinas estabelecidas pelo 

Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, pois estava na condição de interna na 

instituição desde 1912. Portanto, em 1915, nosso período recortado, ela já internalizou 

muitas das exigências institucionais; não deixando transparecer nas cartas sua insatisfação 
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ou possíveis queixas a respeito de sua internação. A menina relatava saudades de casa, 

mas mesmo assim de modo comedido. 

Serafim por outro lado, inicia sua vida de interno em 1919, na cidade de 

Curitiba/PR, em uma instituição a qual não sabemos o nome. Para o menino, a adaptação 

ao internato ocorre de maneira mais morosa. Em suas cartas enviadas em 1920, percebe-

se um pouco da insatisfação do menino com sua nova relação com a família. Serafim 

demonstra muitas saudades de casa, como numa carta com a data rasurada, mas 

possivelmente escrita no dia 6 ou 7 de julho de 1920: “Recebi tua cartinha no dia 5 de 

julho, cha te escrevi 2 cartas não recebeu nem uma delas fiquei muito sentido de não 

receber nem uma dellas na primeira carta que eu recebi da cenhora não pude me 

contentar de não chorar pois sinto saudades pois nunca estive tão longe de casa.”48. A 

comunicação por cartas cria uma lacuna temporal entre aquilo que é enviado e o que é 

recebido, além de estar à mercê de possíveis extravios do sistema de correios como 

relatado pelo menino. Acostumar-se a esse regime de comunicação também fazia parte 

da rotina de um internato. 

As saudades faziam parte do cotidiano das crianças, que passam a precisar lidar 

diariamente com a ausência da família. A descrição desse sentimento é constante nas 

cartas, tanto de Elza como de Serafim, mas ao compararmos a escrita dos irmãos 

percebemos que a menina parecia ser muito mais polida ao demonstrar a falta que sentia 

de casa; como é possível identificar na carta redigida para a mãe no dia 06 de abril de 

1918: “Como vai a Sª. querida Mamãe, o querido papae, e meus queridos irmãozinhos? 

Eu vou indo muito bem; só com muitas saudades de todos d'ahi. Querida mamãe, peço-

lhe escreve-me seguido para assim matar as loucas saudades.”49. A hipótese aqui, é que 

Elza parece ter uma escrita mais tranquila ao expressar seus sentimentos por estar mais 

bem adaptada à distância da família, já que estava na condição de interna a mais tempo 

que o irmão; mas também talvez pela vigilância da escrita de suas cartas. 

                                                             
48BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba, s.d. jul. 1920, carta 

pessoal. 
49 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 06 abr. 1918, carta 

pessoal. 
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Supomos que as cartas enviadas por Elza passavam por um processo de triagem 

mais rigoroso que as de Serafim (enviadas do seu período em Curitiba), não só pelo modo 

como a menina se expressa, mas pela própria materialidade dos documentos. Enquanto 

nos envios de Elza percebemos um papel timbrado com o logo da escola, que parece ser 

fornecido especialmente para a escrita das cartas. Além disso, a menina apresenta uma 

boa ortografia e uma escrita sem rasuras e com uma letra desenhada conforme os padrões 

de caligrafia do período. A prática de passar a carta a limpo era recomendada pela própria 

instituição escolar, já que nada poderia ser enviado  sem a supervisão das Irmãs e se tinha 

um momento específico por semana referente a escrita de cartas. 
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Figura 3 - Carta de Elza à mãe, 29 out 1918 

 

Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) 

 

Já as cartas enviadas por Serafim em 1920 não possuem o timbre da instituição e 

o papel apresenta uma disposição diferente do que as usuais folhas utilizadas para escrita 
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de cartas, além disso, algumas possuem rasuras e erros de ortografia que não foram 

passados a limpo. Durante o período letivo de 1920, só se sabe que o menino ficou interno 

em Curitiba/PR, mas não tem registros no acervo sobre o nome da instituição e todas as 

fontes desse ano seguem esse modelo de folha pautada, com uma escrita que aparenta ser 

muito mais impulsiva do que institucionalizada. A ausência de uma supervisão rígida ou 

até mesma a falta dela para o processo de escrita pode ser percebida em um trecho 

recortado da carta exposta na Figura 3, redigida no dia 13 de julho de 1920: “Eo diabo 

ficar enterno eo tenho que comer mais bicho do que fejão emais emais sugera deque 

aroz”50, nos parece que um processo de censura rígida não permitiria que o menino 

escrevesse esse tipo de queixa aos pais. Além disso, o menino cita que escreveu a carta 

com a ajuda de Ari, que poderia ser um colega da instituição ou o primo que é citado em 

outras epístolas. 

Figura 4 - Carta de Serafim à Mãe, 13 jun 1920 

 

Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) 

 

A materialidade das cartas pode ser um indicativo da própria supervisão da escrita 

desse material. Ao que parece, as cartas escritas por Elza passavam por uma correção a 

                                                             
50 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba, 13 jul. 1920, carta 

pessoal. 



82 
 

fim de se adequarem num padrão de letra, ortografia e organização do texto. As de 

Serafim quando matriculado no Anglo-Brasileiro a partir de 1921, passam pelo mesmo 

processo, que era o comum do momento. Pois é somente quando matriculado em 1921 

no Ginásio Anglo-Brasileiro em São Paulo/SP que é perceptível o papel institucional 

durante a produção epistolar, seja pela oferta de suportes de escrita ou pelos roteiros 

conforme exposto na Figura 1.   

A escola era o espaço de aprendizagem, convivência e permanência dos irmãos. 

Essa instrução dava-se tanto no meio científico, a partir dos ensinamentos propostos no 

currículo escolar e no regramento dos corpos, como no cotidiano institucional com a 

adequação as normas e na vivência com seus pares. O  que fazer e como fazer é absorvido 

no cotidiano institucional, através da organização espaço-temporal e de seu conjunto de 

normas.  

 Elza, enquanto interna no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho51, era 

mensalmente avaliada nos itens: comportamento, obediência, dedicação, civilidade, 

ordem e silêncio. As meninas dentro das instituições eram forçadas a se adequarem dentro 

desse contexto avaliativo, até que em dado momento repetiriam de maneira inconsciente 

o que lhes foi introjetado. Conforme podemos observar nos atestados abaixo, referentes 

aos meses de março e abril de 1917. Elza era constantemente avaliada e sua família ficava 

mensalmente a par do rendimento dela nessas avaliações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Atestado de Elza mar 1917 (N.ª S.ª do Bom Conselho) 

                                                             
51 Não é possível fazer essa análise sobre sua permanência dentro do Colégio Nossa Senhora de Sion na 

cidade de Curitiba/PR, pois não há fontes disponíveis para isso. 
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Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) 

Figura 6 - Atestado Elza abr 1917 (N.ª S.ª do Bom Conselho) 

 

Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) 
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 Percebemos que entre ao mês de março e abril de 1917 as notas da menina 

oscilaram nos itens avaliados. Esses atestados tinham por finalidade demonstrar o bom 

comportamento da menina à família mensalmente. O como estava desempenhando os 

padrões de recato ao qual deveria incorporar com primor para cumprir os padrões de 

feminilidade futuramente que se esperava dela. Além disso, é a partir do mês de abril de 

1917 que o posicionamento das alunas é demonstrado no atestado. 

 A cada trimestre era enviado à família um atestado completo, com as notas 

referentes ao comportamento da menina, mas que constavam também seu progresso nas 

materiais de ensino. O atestado trimestral possuí uma materialidade muito diferente do 

mensal, percebe-se que é maior em proporções, mas segue os mesmos padrões de fontes 

e adornos laterais. Mas o que confere o grau de legitimidade e de importância do 

documento, é a assinatura da professora e da diretora, o que não se faz presente no mensal 

conforme analisado nas Figuras 4 e 5. Nesse documento, também permanece a questão 

do posicionamento da consdicípula. Para além disso, encontra-se disposto no documento 

os predicados determinados que explicam o significado numérico.  
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Figura 7 - Atestado Trimestral Elza mai. 1918 (N.ª S.ª do Bom Conselho) 

 

Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) 

 

Elza inclusive apresenta notas regulares, quantificadas com 4 e 5, na avaliação de 

seu comportamento, obediência, civilidade e silêncio. Não nos cabe investigar aqui que 

levou as notas de Elza decaírem. Porém, no início de 1918 seu irmão mais novo falece, 
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podendo esse ser um motivo que a tenha feito, conforme descrito no recorte abaixo da 

carta do dia 06 de abril de 191852: 

 

Querida Mamãe 
É com o coração bem triste que escrevo-lhe esta cartinha. ainda enxugo as 

lagrimas que me faz derramar a noticia triste do fallecimento d'um irmaõzinho 

tão caro a nós todos. Principalmente a Sª, boa Mãe, ha de sentir muitissimo a 

sua morte. Mas console-se, querida Mãe, o nosso querido Ary é agora um 
anjinho, eternamente feliz em companhia do bom Deus; está lá pedindo por 

nós, para também nós irmos um dia ao céo, junto d'elle, e gosarmos de eterna 

felicidade. 

 

Como as cartas preservadas referentes ao ano de 1918 são poucas, tenho um 

intervalo de um mês até a próxima carta de Elza, enviada no dia 07 de maio e também 

endereçada a sua mãe. Após a saudação inicial da carta, a menina escreve: “Querida 

Mamãe, peço-te mandar-me dizer, quaes foram as ultimas palavras que o nosso querido 

Ary disse. Depois que eu vim, elle não falou em mim? Qual foi a ultima vez que elle falou 

em meu nome?”53, demonstrando que o falecimento do irmãozinho mais novo ainda a 

perturbava. A vida no internato não a deixava alheia dos problemas que aconteciam em 

sua casa ou com sua família, a circulação de informação era dos pontos para a manutenção 

dos laços afetivos. Embora toda a correspondência recebida pela menina fosse passível 

de fiscalização, não cabia a instituição definir as informações que vinham da família, mas 

sim atenuar os possíveis efeitos 

No ano de 1919 quando matriculada no Colégio Nossa Senhora de Sion em 

Curitiba/PR, os documentos escolares enviados à família possuem características 

diferentes, conforme visualizado na Figura 7. Esse documento é intitulado de Notas e 

possuí um formato de livreto, constando na capa o nome da instituição, o curso que ao 

qual a menina estrava matriculada, seu nome e o mês de referência do documento. Na 

parte interna, consta a avaliação da parte do recato da menina descritos de modo 

qualitativo, enquanto as disciplinas nas quais estava matriculada são avaliadas de forma 

quantitativa. Esses documentos eram emitidos mensalmente, pois no acervo estão 

presentes o caderno de notas referente aos meses de setembro e outubro de 1919 também. 

Evidenciando assim, que embora fossem duas instituições católicas para meninas, o 

método de avaliação e emissão de documentos era exclusivo de cada instituição. 

                                                             
52 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 06 abr. 1918, carta 

pessoal. 
53 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 07 mai. 1918, carta 

pessoal. 



87 
 

Figura 8 - Notas de Elza ago. 1919 (Colégio nª. Sª. De Sion) 

 
Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) 

 

 Tanto instituições femininas como as masculinas enviavam documentos para a 

família, numa tentativa de demonstrar o percurso formativo aos quais os internos estavam 

sendo submetidos. Uma das questões que pode ser levantada aqui, é que nos documentos 

concernentes a Elza percebe-se uma atenção maior ao seu desempenho relacionado ao 

“recato” feminino objetivado no período. No caso da instituição Nossa Senhora do Bom 

Conselho, é evidente que o foco principal era dado ao cumprimento das expectativas 

sociais almejadas pelos pais. A relação de seu comportamento também é o primeiro item 

demonstrado nas notas no Colégio de Nossa Senhora de Sion, embora nessa instituição 

as notas relativas ao seu desempenho no curso médio já apareçam na sequência. O que 

define com quais informações os documentos escolares são compostos é a cultura escolar 

da qual ele faz parte. 

 A documentação escolar de Serafim não nos permite o estabelecimento de 

paralelos entre as instituições masculinas, pois só há presente no arquivo os documentos 

do Ginásio Anglo-Brasileiro em São Paulo/SP. O ginásio enviava a família boletins 

mensais, conforme visualizado nas Figuras 8 e 9. Esse documento apresenta uma 

composição mais neutra quando comparado aos atestados de Elza quando matriculada no 

Nª. Sª. do Bom Conselho, que possuíam letras rebuscadas e ornamentos nas bordas. 
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Esteticamente, o boletim mensal tem um visual mais limpo e objetivo, constando nele 

avaliações divididas entre a categoria dos estudos e do internato. A categoria específica 

ao internato avaliava o aluno nos seguintes quesitos: ginástica, pontualidade e asseio; 

além do comportamento ser avaliado a parte também. No boletim mensal, também é 

apresentado aos responsáveis a condição de saúde do aluno. Logo, percebe-se que sua 

disposição, prontidão, organização com suas coisas e seu corpo e estado de saúde são 

muito mais importantes do que seu “recato”. 

 

Figura 9 - Boletim Serafim 5 out. 1921 (Ginásio Anglo-Brasileiro) 

 

Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) 
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Figura 10 - Boletim Serafim 5 nov. 1921 

 

Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) 

 

O controle sobre o comportamento era definidor dentro de escolas asilares para 

elites, pois deveria ser aprendido e reproduzido para além da escola. No entanto, na escola 

frequentada por Serafim o currículo expressava uma preocupação com a formação 

científica associado ao comportamento. Já no de Elza o comportamento estava mais 

associado à formação religiosa consideradas virtudes mais “femininas”. A 

disciplinarização dos corpos funciona com mais eficiência dentro das instituições, mas 

visam sobretudo atender expectativas sociais dos pais. O comportamento é um fator em 

comum avaliado em ambas as instituições, porém, os critérios não eram especificados, 

pois eram consideradas normas sociais aceita para as meninas e para os meninos. Porém, 

ao analisarmos os atestados mensais da menina e os boletins mensais do menino, 

percebemos que a instituição feminina dispensava mais atenção ao controle do seu 

comportamento social e que esse fator possuía uma importância maior que seu 

desempenho nos estudos, já que estes eram avaliados trimestralmente. Já Serafim, tinha 
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seu desempenho escolar mensalmente apresentado aos seus pais. O que significa que 

embora os aprendizados de comportamentos sociais fossem importantes em ambas as 

instituições eram associados a papéis de gênero pré-fixados, pois da menina se esperava 

o “recato” e do menino “prontidão”. Isso também impactava na seleção cultural do 

currículo, pois o recato da menina deveria ser acompanhado pelas virtudes cristãs do 

silêncio e da obediência “femininas” e a prontidão do menino a de um espírito científico 

e curioso “masculinos”.    

O cotidiano educacional é narrado através da perspectiva dos internos que, ao 

descreverem diversos elementos, permitem um vislumbre da vida institucionalizada. É 

através da reelaboração das vivências escolares que os irmãos conseguem escrever as 

cartas, embora essas sejam disciplinadas e controladas por adultos em maior ou menor 

grau.  É na leitura das missivas que é possível mapear e interpretar parte do dia a dia 

institucional, as informações, saudades, queixas e promessas que os rebentos faziam aos 

pais; todavia, o que nos interessa mais de perto é como as cartas representavam os 

comportamentos desejados para meninos e meninas em culturas escolares distintas.  
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3. TRAJETÓRIAS EDUCACIONAIS E A PRODUÇÃO DE CARTAS DOS 

IRMÃOS BERTASO 

 

Como encerramento da pesquisa, escolhemos como tema central do capítulo 

terceiro as diferenças educacionais que rodeavam os irmãos Bertaso. As diferenças de 

gênero que permeavam no cotidiano escolar de ambos são refletidas nas finalidades 

educacionais que as instituições escolares se propunham a alcançar e também no modo 

como as fontes eram produzidas e no tipo de conteúdo que aparece nas cartas. 

Nesse sentido, o primeiro subtítulo visa realizar uma análise sobre a educação 

feminina no período. Levando em consideração inclusive as questões de classe social que 

estavam diretamente ligados ao modelo educacional ofertado para Elza Bertaso. Mas para 

além disso, formar os sujeitos sociais que deveriam ocupar espaços preestabelecidos 

socialmente. 

O modo como as fontes eram produzidas, os conteúdos e disponibilidade também 

indicam diferenças de gênero na abordagem educacional. Esse tema é trabalhado no 

segundo subtítulo. 

 

3.1Uma perspectiva sobre a educação feminina 

 

 As diferenças entre as instituições masculinas e femininas estão para além do 

modo de se escrever cartas. Os próprios objetivos da educação escolar no período eram 

distintos para os meninos e meninas da elite. A idealização de feminilidades e 

masculinidades do período exigiam que a formação desses sujeitos se desse de forma 

específica, levando em consideração não apenas o gênero, mas a classe social em questão. 

Formar a mulher burguesa dentro dos parâmetros educacionais do período, significava a 

priori, a consolidação da estrutura da família burguesa. 

 Nesse sentido, o campo da educação feminina passa a ser uma preocupação, não 

apenas dos progenitores, mas também da sociedade de modo geral. O próprio programa 

no Colégio Nª. Sª. do Bom Conselho, em seu segundo item aborda esses objetivos 

educacionais: “O fim que se impõe é ministrar ás alumnas uma solida educação religiosa 

e os conhecimentos necessarios á sua futura posição social.”54. Logo, o projeto de 

                                                             
54 PROGRAMMA DO COLLEGIO N. SRª. DO BOM CONSELHO. Porto Alegre, Typographia do 

Centro. 1915, 4p. 
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educação feminina era voltado ao recato, desenvolvido através de princípios 

confessionais consolidados em uma educação religiosa. Matriculada em internatos 

católicos, a menina tem permeada em sua educação fundamentos religiosos que 

organizam seu cotidiano.  

O controle do tempo dentro desses espaços funciona como o que é de praxe dentro 

de um internato. Era permitido a menina uma saída por mês para visitar a família, mas  

Elza não ficava reclusa no espaço escolar o tempo todo. Conforme o próprio programa 

cita: “5) Diariamente, si o tempo permitir, darão as pensionistas em companhia de uma 

professora um pequeno passeio nos arredores do Collegio.”55, esses passeios auxiliavam 

na exibição do recato ao qual a instituição estava ensinando a suas alunas. Esse tempo do 

passeio fazia parte das regras do internato, e estava preestabelecido em acordo com a 

família. 

 

Havia, uma pluralidade de tempos diferentes: o tempo da aula, o do estudo, o 

do recreio, o da oração, o do dormir e do acordar; o do lazer, mas não o tempo 

psicológico ou intuitivo. Este era desconsiderado. O tempo era o regulador 

formal das atividades das alunas e era definido pela Congregação Religiosa, 

portanto exterior à elas. (NADAI, 1991, p.23) 

 

Esse controle do agir e pensar feminino, acompanhavam as ambições sociais que 

a sociedade republicana objetivava para a mulher burguesa. Nesse sentido, o regramento 

do tempo a partir de atividades predeterminadas auxiliavam na introjeção dos padrões de 

recato tão almejados para a figura da mulher burguesa no período. A educação das 

meninas era fundamental para a manutenção do status quo, já que seriam elas as 

responsáveis pela organização familiar e doméstica na posteridade.  

 

Nessa sociedade que se modernizava, a mulher foi elevada à condição de 
‘rainha do lar’, ‘anjo tutelar’, nos moldes do ideário positivista e burguês, 

reforçando os padrões de comportamento que dariam respeitabilidade às 

mulheres, os espaços sociais a serem ocupados e as atividades que poderiam 

desempenhar.  (ABRANTES, 2006, p.1) 

 

O controle do querer individual é das particularidades do catecismo, que ensina o 

controle em torno do medo e do pecado, por isso ocorre a necessidade da devoção para a 

obtenção do perdão divino. A intenção dos colégios confessionais não era que as meninas 

                                                             
55 Ibid. 
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se tornassem freiras, mas sim mulheres castas e de respeito. Como citado anteriormente, 

o próprio programa institucional do Colégio Nª. Sª do Bom Conselho, o propósito da 

instituição era o de ministrar as alunas uma sólida educação católica. 

 

A intimidade trazida à baila não foi um fenômeno exclusivo do catolicismo. O 

controle sobre as vontades tem sido utilizado, nos últimos séculos, como um 

dispositivo influente nas táticas de manutenção do poder sobre indivíduos. 
Mais especificamente no decorrer do século XIX, houve um 

hiperdesenvolvimento do discurso sobre o desejo, adquirindo-se novas 

maneiras de compreendê-lo. (PIRES, 2015, p.739) 

 

O cerceamento das individualidades auxiliava na formação de um padrão social, 

construindo esse modelo ideal do que se entendia como “a mulher burguesa”. A criação 

de uma identidade social dessas internas partia já do uso de um uniforme. O uso do 

uniforme se daria até em dias não letivos, como citado no próprio programa escolar: “3) 

Nos domingos as pensionistas usarão uniforme. 1. é: vestido de fazenda boa de lã azul-

marinho no inverno; no verão a mesma saia azul-marinho com blusa branca de qualquer 

fazenda leve e de feitio simples.”56. O uso do uniforme servia como um identificador 

social da instituição, conforme apresentado por Brito (2011, p.22): 

 

Uma vez que o endossavam, as alunas se tornavam co-responsáveis pela 

reputação do colégio de várias maneiras: através de seu comportamento em 

público, de sua postura corporal, de sua elocução e de seu vocabulário, da 

polidez nas interações, etc. O poder simbólico das insígnias era bastante forte: 

bem mais do que o uniforme, eram elas que caracterizavam o colégio.  

 

O encaminhamento das condutas dentro desse modelo, embasava a 

funcionalidade e reprodução das relações sociais. Agora, já não basta a mulher casar-se e 

parir, sua função social está para além disso, cabendo ela ser o pilar da família e dar o 

início da educação dos herdeiros em ambiente doméstico, por isso, ela mesma precisava 

ser educada de maneira mais ampla. 

 

O crescimento urbano imprime um novo estilo de vida à mulher de elite, com 

novos espaços de socialização, uma demanda no consumo de produtos da 

moda, e uma maior circulação pela cidade facilitada pelos meios de transportes 

urbanos. (ABRANTES, 2006, p.2) 

 

                                                             
56 PROGRAMMA DO COLLEGIO N. SRª. DO BOM CONSELHO. Porto Alegre, Typographia do 

Centro. 1915, 4p. 
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Existia a necessidade de ensinar a castidade, a devoção; mas para além disso, era 

necessário ensinar essas meninas a ocuparem os espaços da cidade que a elas eram 

reservados e a se comportarem como companheiras/acompanhantes de seus futuros 

maridos. Os avanços do capitalismo no período também criam novos mercados 

essencialmente femininos, com padrões de consumo que seriam diferentes do que os das 

gerações passadas justamente devido a ascensão social de muitas famílias no período, 

como os Bertaso, por exemplo. 

Elza, portanto, teria uma educação e acesso cultural diferentes aos que suas 

antepassadas tiveram. Mas a religião ocupa o espaço em comum entre o comportamento 

dessas mulheres de tradição católica, que apesar da modernização social, ainda segue 

como um pilar dentro das famílias brasileiras. 

 

[...] essas instituições de ensino procuravam responder às demandas criadas 

por uma sociedade que se modernizada e fazia novos apenas à educação da 

mulher. Concebidas diversamente, desde a instituição mantenedora até seus 
fundadores, os colégios religiosos esforçavam-se, cada qual, por justificar sua 

existência e legitimar os seus propósitos. (NADAI, 1991, p.19)  
 

O processo educacional, portanto, tinha um fim bem delineado, não deixando 

dúvidas sobre os objetivos educacionais calcado na reprodução das relações sociais de 

dominação.  A família quando resolvia matricular a menina na instituição, já sabia de seus 

valores e era um dos fatores que atraiam para a internação: 

 

Sob diferentes concepções, um discurso ganhava a hegemonia e parecia 

aplicar-se, de alguma forma, a muitos grupos sociais a afirmação de que as 

“mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas”, ou seja, para elas, a 

ênfase deveria recair sobre a formação moral, sobre a constituição do caráter, 

sendo suficientes, provavelmente, doses pequenas ou doses menores de 

instrução. Na opinião de muitos, não havia porque mobiliar a cabeça da mulher 

com informações ou conhecimentos, já que seu destino primordial – como 

esposa e mãe – exigiria, acima de tudo, uma moral sólida e bons princípios. 

Ela precisaria ser, em primeiro lugar, a mãe virtuosa, o pilar de sustentação do 

lar, a educadora das gerações do futuro. A educação da mulher seria feita, 

portanto, para além dela, já que sua justificativa não se encontrava em seus 
próprios anseios ou necessidades, mas em sua função social de educadora dos 

filhos ou, na linguagem republicana, na função de formadora dos futuros 

cidadãos. (LOPES, 2004, p.373-374) 

 

 Ao feminino se reservava, portanto, uma educação dos comportamentos e valores 

morais e cristãos, tendo justamente como princípio o lugar que as mulheres ocupariam na 

sociedade e sua função dentro do lar. A instrução ficava em um papel secundarizado, pois 

pensava-se justamente nesse espaço íntimo que as mulheres ocupariam no futuro. Esse 
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pensamento é refletido na exposição das notas, conforme analisado nos atestados e cartões 

de honra analisados no capítulo anterior. Segundo Biasoli-Alves (2000, p.235), os 

colégios para meninos e meninas das classes abastadas e torna-se cada vez mais comum 

que a “moça de família”, depois que aprendeu em casa as “primeiras letras”, seja enviada 

a um colégio interno de freiras “para ser educada”. 

 Embora os internatos fossem vigiados e cheios de regramentos, esses sistemas não 

são universais, mas fazem parte da cultura escolar de cada instituição. Enquanto interna 

no Nª. Sª do Bom Conselho, Elza dá passeios supervisionados nos arredores da escola 

com as colegas e a professora responsável, além de poder realizar saídas mensalmente 

para visitar a família, conforme menciona na carta do dia 03 de setembro de 1917: “No 

dia 7 vamos ter saída de 3 dias”57. E como interna no Colégio Nª Sª de Sion a menina 

também relata saídas à casa de parentes, como relatado na carta do dia 09 de outubro de 

1919: “Hontem sai, fui em casa de tia Vitória que manda diser-lhe que não poude 

arranjar casa”.58 Esses trechos nos revelam que embora as regras do internato fossem 

rígidas, era importante que as jovens convivessem com pessoas de sua classe social com 

frequência, não apenas com a família nuclear. 

A incorporação das mulheres num sistema educacional faz parte do projeto de 

modernização da sociedade, que passa a ver no ambiente doméstico um espaço social que 

merecia atenção do Estado. E cabe então as mulheres a responsabilidade de zelar e 

organizar esse ambiente e suas tarefas, para isso essas aptidões são desenvolvidas dentro 

do espaço escolar: 

 

Cabe ressaltar que, embora as classes dominantes da época desejassem 

modernizar-se, temiam a modernidade com relação à educação de suas filhas, 

pois tinham que educá-las de acordo com as exigências do mundo moderno, 

mas levando em consideração que esta educação não poderia subverter a 

posição de subalternidade e de “fragilidade” das mulheres [...] (SANTOS, 

2012, p.82) 

 

A subserviência e docilidade eram características consideradas essencialmente 

“femininas” e essas qualidades não deveriam ser perdidas ou deturpadas, por isso a 

educação escolar deveria andar de acordo com essas exigências sociais de sua classe. E a 

                                                             
57 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 07 set. 1918, carta 

pessoal. 
58 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba, 09 out. 1919, carta 

pessoal. 
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educação escolar confessional encaixava-se bem dentro dos princípios de moralidade 

esperados do público feminino. A permanência dentro dessas instituições possibilitava o 

convívio e trocas de experiências com meninas que estavam passando pelo mesmo 

processo. Segundo Brito (2011, p.21): “O contato com os pares, no próprio colégio ou 

fora dele, era fundamental para a transmissão da distinção que conferia ao 

estabelecimento sua reputação. Desse ponto de vista, o elitismo da clientela, resultado da 

seleção extrema praticada pelo colégio, era essencial.”.  Logo, a sociabilidade dentro e 

fora do internato era importante para a introjeção desses valores morais almejados.  

O saber se comportar em diferentes situações dentro dos pudores esperados fazia 

parte dos processos ensinados na instituição, essa instrução auxiliaria na execução dos 

papeis almejados socialmente para essas meninas. A instituição ensinava para além dos 

conhecimentos científicos, formas de comportamento adequadas. Para isso, os 

ensinamentos estavam para além da sala de aula, focando também nos momentos de 

socialização. A própria instituição, conforme citado anteriormente oferecia passeios nos 

arredores da escola e festividades internas, como descrito na carta do dia 19 de outubro 

de 1918 endereçada à mãe: 

 

No dia 17 foi o dia onomastico de nossa boa Madre. De manhã houve uma 

pequena felicitação dois cantos, duas peças, um discurso chamado Estrella 

Polar", uma comediazinha em um acto: A vendedora e a cozinheira", uma 

pequena felicitação que compunha-se de uma professora, quatro almnas e dois 

anãezinhos. Eu era uma alumna. Cada alumna offereceu um presentinho. Eu 

offereci um bordado. De tarde as maiores fizeram gymnastica. Esteve muito 
bonita.59 

 

O respeito a hierarquia, o recato, o silêncio, o bom comportamento, eram valores 

almejados para as estudantes dos colégios católicos. Para Nadai (1991, p.19): “essas 

instituições de ensino procuravam responder às demandas criada por uma sociedade que 

se modernizava e fazia novos apelos à educação da mulher.”. A eficiência desse projeto 

dava-se a partir da interiorização dessas normas e condutas. 

 

Para muitos, a educação feminina não poderia ser concebida sem uma sólida 

formação cristã, que seria a chave principal de qualquer projeto educativo. 

Deve-se notar que, embora a expressão cristã tenha um caráter mais 

abrangente, a referência para a sociedade brasileira da época era, sem dúvida, 

o catolicismo. Ainda que a República formalizasse a separação da Igreja 

católica do Estado, permaneceria como dominante a moral religiosa [...] 

(LOPES, 2004, p.374) 

                                                             
59 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre, 19 out. 1918, carta 

pessoal. 
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Mas no período da República brasileira as escolas presbiterianas também ganham 

espaço em cenário nacional. Segundo Abreu (2019. P.98): “O protestantismo se afigurava 

como a versão religiosa dos ideais modernos, especialmente por trazer o que era 

entendido como a pedagogia norte-americana”. O catolicismo se configurava como a 

religião oficial do Estado, porém não se apresentava como um padrão de hegemonia 

nacional. No interior em questão, existiam escolas coloniais em comunidades alemãs que 

eram luteranas, conforme apresentado no primeiro capítulo. E pode-se mencionar ainda 

a existência de escolas leigas no período. 

Embora o Estado e a Igreja tenham se separado oficialmente na Constituição de 

1891, a existência dos colégios confessionais permanece como um eixo formador da 

sociedade brasileira, principalmente se tratando da educação feminina. A existência de 

poucas escolas públicas no período também explica a implementação de tantas 

instituições confessionais no período, até mesmo nas capitais as escolas públicas não 

eram suficientes para atender a demanda, e quando se tratando da região oeste de Santa 

Catarina, eram inexistentes no período estudado. A instrução confessional auxiliava na 

formação de um caráter cristã nas moças internas, construindo o princípio de moralidade: 

 

[...] a decretação da liberdade de ensino ocorreu junto à instituição da liberdade 

profissional -entendida geralmente como liberdade em abrir escolas quase sem 

fiscalização e nenhum controle por parte do Estado. As únicas condições 

exigidas eram as de elementar moralidade - bons antecedentes - e de higiene -  

entendida como ausência de moléstia contagiosa. Desta forma, indivíduos e 

associações - leigas e confessionais-, instalaram suas escolas em diversos 

locais do país e, particularmente, no Estado se São Paulo, contando quase 

sempre com subsídio público e, conjunturalmente, com o reconhecimento 
oficial, o que credenciava os seus diplomas ao mesmo grau daqueles 

concedidos pelos ginásios oficiais. (NADAI, 1991, p.12) 

 

 É fundamental salientar, que esse modelo de educação era reservado às moças das 

elites, que poderiam se dar ao luxo de terem como provedores exclusivos do lar, tais com 

pais, mães e familiares abastados. Dedicando-se, no padrão ideal, exclusivamente ao 

exercício da maternidade e aos cuidados do lar. Esse tipo de situação não se aplicava a 

todas as mulheres do Brasil, nem mesmo quando se trata das mulheres das elites 

financeiras que em muitos casos assumem os negócios das famílias. A educação 

confessional nesses moldes elitizados, era um dos modelos educacionais que existiam no 

Brasil no período. 
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3.2 A produção das fontes dentro dos internatos femininos e masculinos 

 

 As cartas dentro dos internatos serviam como um elo de ligação entre os internos 

e as famílias, criando a ponte entre os dois universos. Além disso, eram o espaço onde a 

narrativa do cotidiano escolar poderia acontecer. A escrita supervisionada flui entre as 

fronteiras do público e do privado, já que a construção do texto não era totalmente 

espontânea devido justamente ao seu espaço de produção. 

 A leitura do acervo permite analisar a frequência de escrita desse material e 

também seus critérios narrativos. Através da análise do acervo, percebe-se que o envio de 

cartas era uma atividade semanal, porém, devido as particularidades do acervo não estão 

preservadas todas as fontes. Embora o recorte temporal de ambos seja de três anos, de 

Elza encontram-se preservadas 28 cartas, enquanto de Serafim são 65 cartas. Conforme 

pode ser observado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Lista de cartas de Elza e Serafim Bertaso60
 

Elza – 28 cartas 

1917 – 8 cartas N.ª S.ª do Bom Conselho POA – RS 

Abril 

 

04, 17 

Maio 
 

05, 13 

Jun. 

 

18 

Set. 

 

03 

Out. 

 

29 

1918 – 15 cartas N.ª S.ª do Bom Conselho POA – RS  

Mar. 

 

18 

Abril 

 

06, 21 

Maio 

 

07 

Jun. 

 

02, 15 

Jul. 

 

 04, 19 

Ago. 

 

03, 15 

Set. 

 

22, 24 

Out. 

 

19 

Nov. 

 

04 

1919 – 5 cartas Syon Curitiba – PR 

Ago. 

 

10 

Set. 

 

21 

Out. 

 

06, 10 

Dez. 

 

02 

Serafim  - 65 cartas 

1920 – 7 cartas61  Curitiba – PR 

                                                             
60 Informações para a construção da tabela obtidas a partir da análise das fontes disponibilizadas pelo 

Ceom. 

61 Não há nenhuma referência nos arquivos sobre o nome da instituição frequentada na cidade de 

Curitiba – PR pela criança nesse período. 
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Jun. 

 

13 

Jul. 

 

06, 22 

Ago. 

 

08, 09 

Set. 

 

06, 29 

1921 – 32 cartas Anglo-Brasileiro São Paulo – SP 

Fev. 

 

22, 26 

Mar. 

 

14, 19 

Abril 

 

02, 09, 16, 23 

Maio 

 

02, 07, 14,  

21, 28 

Jun. 

 

28 

Jul. 

 

09, 16, 23, 30 

Ago. 

 

13, 21, 27 

Set. 

 

03, 10, 16, 24 

Out. 

 

01, 05, 08, 15, 

24, 29 

Nov. 

 

12 

1922 – 26 cartas Anglo-Brasileiro São Paulo – SP 

Março 

 

11 

Abril 

 

15 

Junho 

 

09, 16 

Julho 

 

01, 08, 14, 22, 29 

 

 Além da presença das cartas, o acervo contém os documentos anexados como 

boletins, cartões de honra e atestados dos irmãos, como indicado no capítulo anterior. 

Como os anexos foram separados de suas cartas de origem, não é possível afirmar o 

quanto foi perdido ou descartado através do tempo. Os atestados, cartões de honra e 

boletins são mencionados nas cartas dos irmãos, como no trecho destacado da carta de 

Elza remetida à mãe no dia 07 de maio de 1918: “Junto a esta vai o meu cartão. Estou 

contentissima por poder enviar-lhe "Nota de Honra."62. A nota de honra era um destaque 

que as internas recebiam, um mérito de seus esforços. Como bem destacam Freitas e 

Bonifácio (2007, p.8): “As alunas que se dedicavam aos estudos e que principalmente se 

destacavam nas declamações e exames mensais eram consagradas com distinções, notas 

altas e menções no quadro de honra.”. Tal procedimento era ao mesmo tempo uma 

garantia de que a educação recebida nos internatos fosse aferida pelos pais, bem como os 

comportamentos sociais esperados para um moça de elite fossem colocados em prática.   

 Serafim não era avaliado através de notas de honra, apenas contava com as 

avalições presentes em seus boletins, muito embora seu comportamento fosse “medido” 

por sua relação com os conteúdos de instrução. Por isso, o menino expressa sua 

preocupação em relação ao seu desempenho escolar, conforme destacado nos trechos do 

                                                             
62   BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre 07 mai. 1918, 

carta pessoal. 
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dia 13 de julho de 1920: “Eo cinto muitas saudades saudades de todos na casa quero 

esforçarme estudar bastante para tirar boas notas ao fim do anno passei do segundo livro 

do terceiro.” 63e no trecho remetido a mãe no dia 15 de abril de 1922: “Pretendo 

esforçarme muito mais nos meus estudos, a partir de 2ª feira proxima pois resta pouco 

tempo para preparar a diversas materiais em que prestarei exames parciais no fim do 

mez que vez”.64  

A classificação dos alunos em um quadro geral comparativo e que pudesse ser 

mensurado por notas funcionava como uma prática para incentivar o esforço dos 

estudantes em introjetar normas sociais esperadas para os de sua classe social. A 

classificação e ansiedade aparece em ambos os irmãos, mesmo que de maneira distinta, 

nas fontes disponíveis. Embora não houvesse no Ginásio anglo-brasileiro notas de honra, 

como as mencionadas por Elza, o posicionamento de Serafim aparecia no próprio boletim. 

Conforme das imagens abaixo retiradas no atestado de Elza do mês de setembro de 1918 

e do boletim de Serafim de outubro de 1922 demonstram que esses impressos escolares 

eram produzidos por tipografias ou gráficas locais sob encomenda das escolas, o que 

indicia que esses documentos eram aceitos como corriqueiros dentro dessas instituições. 

 

Figura 11 - Destaque do Atestado de Elza Bertaso (setembro de 1918) 

  
Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina 

 

 

                                                             
63 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Ernesto e Zenaide Bertaso. Curitiba, 13 jul. 

1920, carta pessoal 
64 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo 15 abr. 1922, carta 

pessoal 



101 
 

Figura 12 - Destaque do Atestado de Elza Bertaso (setembro de 1918) 

 
Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina 

 

Nas fontes é possível identificar as semelhanças no cotidiano, que faziam parte da 

composição da rotina escola. Por mais que as questões de gênero pudessem criar 

diferenças dentro de culturas escolares católicas e protestantes, ambas as instituições 

visam introjetar comportamentos sociais aburguesados, mas deixavam em segundo plano 

a emergência de uma forma escolar de socialização, pois se havia alguma impessoalidade 

das regras baseadas em códigos escriturários que traduziam esses comportamentos nem 

sempre poderiam ser separados das expectativas e das interferências da família no 

cotidiano escolar.  

 A cultura escolar pode ser entendida como um conjunto de normas institucionais, 

que definem o que é ensinado dentro do espaço escolar e os modos de comportamento, 

de acordo com as finalidades dos meios. A cultura escolar, portanto, é particular da 

instituição já que essa relação cultural é definida a partir das relações de poder que se 

constroem dentro do espaço. Ela também não pode ser dissociada da cultura infantil, que 

se organiza nas brechas das regras e de modo paralelo as normas institucionais, sendo 

particular do universo infantil.  

No entanto, nem em todas as culturas escolares, como as dos irmãos Bertaso, que 

não eram consideradas oficiais e modelares podemos encontrar a típica relação entre  a 

codificação e escrituração dos comportamentos voltados ao exercício de formas de poder 

em função de valores públicos que apartassem os filhos da família, pois o que se observa 

nas cartas é que a escolha dessas escolas deveriam atender às demandas de poder e 

reprodução social de famílias de classe alta cuja noção de espaço público estava voltada 

bastante a manutenção de seu poder local e o aprendizado de valores e comportamentos 

restritos a poucos privilegiados.     
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 Essa configuração da escolarização por classe social e gênero é apoiada pelas 

elites brasileiras, que veem nesse processo uma oportunidade de ao mesmo tempo 

modernizar o país e manter as tradições. Mesmo para as camadas populares, a proteção 

da feminilidade deveria ocorrer como um meio de proteção do papel que que as mulheres 

deveriam exercer dentro do ambiente familiar. 

 

Percebida e constituída como frágil, a mulher precisava ser protegida e 

controlada. Toda e qualquer atividade fora do espaço doméstico poderia 

representar um risco. Mesmo o trabalho das jovens das camadas populares nas 

fábricas, no comércio ou nos escritórios era aceito como uma espécie de 

fatalidade. Ainda que indispensável para a sobrevivência, o trabalho poderia 

ameaçá-las como mulheres, por isso o trabalho deveria ser exercido de modo 

a não as afastar da vida familiar, dos deveres domésticos, da alegria da 

maternidade, da pureza do lar. (LOPES, 2004, p.378) 

 

Para a melhor internalização dessa constituição de acordo com o que era esperado, 

o regime do internato funcionaria melhor. Pois afastaria os condiscípulos das tentações 

do mundo. Mas o regime de internato não era acessível para todos, os valores para os 

estudantes matriculados no regime de internato e externato eram diferentes. E para além 

disso, um regime interno exigia uma disponibilidade de tempo integral dos alunos na 

escola, o que se diferenciava da realidade da região oeste de SC onde as crianças serviam 

como mão de obra familiar, conforme apresentado nos capítulos 1 e 2. 

Para os externos, quem fazia o controle fora do espaço escolar era a família. Mas 

para os internos, esse cuidado era responsabilidade da instituição, por isso, a necessidade 

de provisão das despesas. Esse controle que os internatos faziam, dava-se inclusive sobre 

o envio e recebimento de cartas e as saídas dos pensionistas da dependência da instituição. 

Essas organizações ficavam pré-acordadas com a família, que tinha ciência das 

regras sobre o cotidiano e as rotinas das escolas. No programa que o Colégio Nossa 

Senhora do Bom Conselho oferecia aos pais, que está mantido no arquivo estudado, pode-

se destacar no item 4 o seguinte trecho: “As pensionistas só poderão visitar as suas 

famílias no1º Sabbado do mez, sahindo ás 2 horas da tarde, devendo estar de volta 

segunda-feira ás 8 horas.”65. Para Elza, o contato com o mundo exterior ocorria 

mensalmente, ao contrário da imagem da reclusão total idealizado pela historiografia. Há 

indícios da maleabilidade dessas saídas e, às vezes, em meses que existiam feriados as 

saídas poderiam não ocorrer nos primeiros sábados, como mencionado por Elza em sua 

                                                             
65 PROGRAMMA DO COLLEGIO N. SRª. DO BOM CONSELHO. Porto Alegre, Typographia do 

Centro. 1915, 4p. 
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carta do dia 3 de setembro de 1917: “No dia 7 vamos ter saida de 3 dias.”66, nesse caso 

seriam de três dias pois sendo dia 7 de setembro uma sexta-feira e a data considerada 

feriado nacional, a menina pode sair antecipadamente na sexta-feira. A carta enviada no 

dia 29 de outubro do mesmo ano, reforça a hipótese das saídas serem no primeiro fim de 

semana do mês: “No dia 1 e 2 temos sahida.”67, quinta-feira e sexta-feira, sendo dia 2 de 

novembro feriado de dia dos finados. Durante a estada da menina no Colégio Sion em 

Curitiba/PR, não é possível identificar a frequência com qual  poderia realizar as saídas 

da escola, mas na carta enviada à mãe no dia 06 de outubro de 1919 Elza relata: “Hontem 

sai, fui em casa de tia Vitoria [...]”68, se referindo ao primeiro domingo do mês. 

Ao que tudo indica, Serafim tinha mais liberdade para sair, mas suas saídas 

dependiam da disponibilidade do correspondente, o que era um impeditivo que o 

incomodava constantemente. Essa figura do correspondente ocupava o papel de tutela do 

menino fora do espaço escolar, portanto, ele não poderia sair sem a sua presença. Em 

algumas cartas do ano de 1921, durante seu primeiro ano de internação no Ginásio Anglo-

brasileiro, podemos perceber as queixas de Serafim nas cartas enviadas aos pais a respeito 

da constante ocupação de seu correspondente. Na carta do dia 14 de março, o jovem 

apresenta aos pais seu correspondente: “O meu correspondente é o dono do Hotel 

d’Oeste. O endereço é; Gymnaso Anglo Brasileiro Rua Vergueiro 390 Villa Marianna – 

São Paulo.”69. Durante esse ano, Elza estava estudante no Colégio Sion de São Paulo/SP 

e Serafim a visitava, e parece, devido ao tom utilizado pelo menino nas correspondências, 

que a família fazia questão que essa visita ocorresse. Nas cartas seguintes, percebemos 

indícios de um diálogo do menino com a família sobre o fato de não ter ido visitar a irmã, 

esse fato inicia-se no dia 02 de abril: “Eu ainda não fui visitar a Elza, porque o meu 

correspondente não veio ainda me buscar.”70. A manifestação permanece na carta do dia 

                                                             
66 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre 03 set. 1917, carta 

pessoal. 
67 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre 19 out. 1917, carta 

pessoal. 
68 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba 06 out. 1919, carta 

pessoal. 
69 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo 14 mar. 1921, carta 

pessoal. 
70 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo 02 abr. 1921, carta 

pessoal. 
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23 do mesmo mês: “Eu ainda não fui visitar a Elza porque o meu correspondente ainda 

não veiu me buscar, mas domingo eu irei visita-la.”71.   

A espera do menino para visitar a irmã demora um mês, chegando a ponto do 

patriarca da família, Ernesto Bertaso, entrar em contato com a instituição solicitando a 

liberação do filho. Esse pedido apresenta-se de forma atípica, pois não é realizado em 

uma carta em específico para esse fim, mas configura-se como uma resposta no espaço 

em branco final da carta, conforme exposto na Figura 1272. O Cel. Bertaso inicia seus 

cumprimentos de uma maneira mais sucinta, sem nenhuma espécie de saudação, 

conforme o usual. Além disso, apresenta seu pedido de forma breve, sendo assertivo a 

respeito de uma permissão sobre a liberação de Serafim para visitar a irmã. Além disso, 

concluí apenas com a sua assinatura e localidade.  

 

Figura 13 - Detalhe da resposta em rodapé de Ernesto (9 de abril de 1921) 

 

Crédito da imagem: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina 

 

A resposta acima nos traz uma série de apontamentos73. Serafim, em sua carta do 

dia 09 de abril, não fala sobre não poder visitar a irmã, mas mesmo assim seu pai toma a 

iniciativa de solicitar ao diretor da instituição autorização para a saída do menino. Além 

disso, a resposta conta com a assinatura do dia 28 de abril, dando um intervalo de 19 dias 

entre o envio original e a resposta. Ernesto assina a carta de Passo Baumann, que até a 

                                                             
71 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. São Paulo 23 abr. 1921, carta 

pessoal. 
72 A carta é apresentada em sua imagem na íntegra na Figura 1 presente no capítulo anterior. 
73 “Director Gynasio Anglo – Brasileiro 

São Paulo  

Visto muitos afazeres correspondente, rogo fineza mandar Serafim Collegio Sião visitar irmã. Saudações 

Ernesto Bertaso 

Passo Baumam, 28 de Abril de 1921” 
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presente data era onde se localizava a sede legislativa do Distrito de Chapecó, mas é bem 

possível que a carta do menino tenha sido enviada num primeiro momento para Passo 

Fundo/RS que era onde se localizava nesse momento a residência da família. A hipótese 

de que a carta foi enviada inicialmente para Passo Fundo deve-se ao fato de Ernesto não 

estar fixamente na região de Chapecó, por isso, faz mais sentido a carta ser encaminhada 

a mãe que era a principal destinatária e remetente no diálogo epistolar. Esses 19 dias são 

compostos pelo tempo do correio e por um possível reenvio da carta por parte de Zenaide 

para Ernesto. O que fica em aberto é se o patriarca teve acesso a carta escrita no dia 23 

de abril quando o menino relata novamente o problema. Serafim consegue visitar a irmã, 

conforme relatado na carta do dia 02 de maio: “Eu aqui vou indo muito bem de saude; 

ainda sabbado fui visitar a Elza, ella ficou muito contente com minha visita, ella disse 

que não tem lhes escrevido porque esta muito apurada com os izames.”74. Embora 

Ernesto tenha escrito e assinado sua solicitação no dia 28 de abril, a visita de Serafim 

ocorreu no dia 30, portanto, a saída do menino independeu dos pedidos do patriarca. 

A figura 12 também expressa que essa maneira de escrever cartas, é referente ao 

universo adulto, e não condiz com a realidade escolar dos herdeiros internos. Além do 

conteúdo, percebe-se que a escrita adulta aparenta ser menos preocupada com a caligrafia 

e com a forma, atentando-se a objetividade da escrita. Serafim inclusive reclama sobre 

isso na carta remetida à família em 02 de maio de 1921: “Escrevam-nos cartas grande 

não de quatro linhas.”75. Nota-se que a escrita dos pais é mais sucinta que a infantil, 

gerando até queixas dos filhos sobre ela. 

A intervenção de Ernesto a pedido da saída do jovem da instituição para visitar a 

irmã, indica que embora a distância geográfica fosse grande, na medida do possível a 

família intervia nos processos educacionais e acompanhava a educação escolar dos filhos 

através da comunicação epistolar. Esse tipo de intervenção aparece menos nas cartas de 

Elza, talvez pela menina ter, no recorte temporal pesquisado, tios perto que poderiam 

interceder a seu favor ou simplesmente pelo fato da saída de instituições exclusivamente 

femininas serem mais restritas. Entretanto, tanto Elza quanto Serafim tinham boa margem 

de liberdade para interagir com seus familiares, o que destoa da imagem da reclusão e 

controle total dessas instituições. 

                                                             
74 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Ernesto e Zenaide Bertaso. São Paulo 02 mai. 

1921, carta pessoal. 
75 Idem. 
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 Além do maior controle das saídas, outra diferença entre a educação feminina e 

masculina do período era a grade curricular as quais os irmãos eram submetidos. Podemos 

analisar abaixo as disciplinas escolares as quais Elza e Serafim eram submetidos: 

 

Tabela 2 - Disciplinas escolares cursadas por Elza e Serafim 

 Elza Bertaso  

 

 

 

 

1917 

DISCIPLINAS 

Doutrina cristã Redação 

História sagrada Aritmética 

Leitura Caligrafia 

Ortografia Geografia 

Gramatica História nacional 

 Francês Música 

Bordado Ginástica 

Desenho Posição do corpo 

Canto  

 

 

 

 

 

1918 

Doutrina cristã Redação 

História sagrada Literatura 

Leitura Aritmética 

Ortografia Caligrafia 

Gramatica Geografia 

História natural História nacional 

Francês Canto 

Alemão Música 

Bordado Ginástica 

Desenho Posição do corpo 

 

 Serafim Bertaso  

 

 

 

DISCIPLINAS 

Português (Linguagem e 

Ortografia, Gramática) 
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1921 

Inglês (Linguagem e 

Ortografia, Gramática) 

 

 

Dos estudos Francês 

Caligrafia 

Desenho 

 Geografia 

Aritmética 

Ginástica  

Do internato Pontualidade 

Asseio 

 

 

 

 

 

1922 

Português (Linguagem e 

Ortografia, Gramática) 

 

 

 

 

Dos estudos 

Inglês (Linguagem e 

Ortografia, Gramática) 

Francês 

Latim 

Caligrafia 

Desenho 

Geografia 

Aritmética 

Ginástica Do internato 

Pontualidade 

Asseio 

 

 Como comentado no capítulo anterior, os currículos dos irmãos expressam 

diferenças significativas no que diz respeito as “matérias” cursadas e nos comportamentos 

exigidos para um moça e um rapaz no ginásio. Entretanto, a relação entre materias 

escolares e comportamentos esperados também se constitui de formas diferentes em cada 

cultura escolar. 

 Na escola “católica” de Elza, os comportamentos são verticalmente colocados 

acima do rol das matérias cursadas no seu “atestado”, mostrando graficamente o que era 

mais valorizado no desempenho de uma aluna, isto é, os valores cristãos como “virtudes 

femininas”, reforçados pela presença de disciplinas como “doutrina cristã”, “história 
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sagrada”, “bordado”, “desenho” e “posição do corpo”, além daqueles que compunham o 

currículo que deveriam propiciar a prática epistolar e da escrita com correção, tais como: 

“leitura”, ortografia”, “redação”, “literatura” e “caligrafia”. Porém, é notável a pouca 

presença de “disciplinas” de currículo mais “científico”, tais como: “aritmética”, 

“geometria”, “algebra” e “física”, mas essas últimas ainda não tinham sido cursadas pela 

aluna com a falta de notas no atestado. 

Na escola “protestante” de Serafim, as “disciplinas” cursadas estão 

horizontalmente dispostas no boletim ao lado dos comportamentos avaliados no internato. 

Apesar do comportamento ser valorizado, no espaço gráfico do boletim ocupa menor 

destaque do que o rol das “disciplinas”. Ainda que o currículo da escola de Serafim ainda 

tenha marcas das humanidades clássicas, pode-se observar a presença mais ostensiva de 

um currículo mais moderno e científico, como a presença de “disciplinas” como “física”, 

“química” e “ciências naturais”, além daquelas que constituiam um aprofundamento nos 

estudos matemáticos como “trigonometria”  e a presença da “contabilidade” como uma 

área “aplicada”.  Evidentemente, o menino por estar no primeiro ano do ciclo ginasial não 

tinha cursado todas as “disciplinas” do currículo, mas as disciplinas escolares estavam 

em pé de igualdade com os comportamentos exigidos para um rapaz de elite: 

“pontualidade” e “asseio”, ou seja, a prontidão moral e corporal e a disponibilidade para 

atividades manuais consideradas “masculinas”. Para ele não se esperava uma atitude 

abenegada nem o silêncio, mas um espírito científico, operoso e curioso.  

Apesar das diferenças, ambas as instituições avaliavam os irmãos para além do 

conhecimento. O bom desempenho nessas avaliações para além das disciplinas escolares, 

eram necessários, talvez até mais fundamental para a permanência dentro do internato. 

Conforma apresenta o programa do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, que é o 

único disponível no acervo: 

 

10) São condições necessarias para a permanencia da aluna n'este Collegio: 

a) boa conducta, respeito e docilidade às professoras. 

b) frequência regular das aulas. 

c) assiduidade aos trabalhos escolares. 

 

 Além disso, a própria terminologia exposta nas fontes revela as diferenças entre 

as instituições escolares. Enquanto a Elza era entregue “atestados” que certificavam que 

os comportamentos eram mais importantes do que as “matérias escolares”, ao Serafim 

era destinado “boletins” de notas certificavam que as “disciplinas escolares” deveriam 

corresponder aos comportamentos esperados. Nos boletins emitidos pelo Ginásio Anglo-



109 
 

brasileiro no período, não podemos identificar que termos a instituição utilizava se eram 

“disciplinas escolares”, “matérias do conhecimento”, “faculdades” ou algum outro. Já nos 

atestados de Elza, podemos perceber a presença do termo matérias do ensino. Para Jean-

Claude Fourquin: 

 

(..) atualmente os dois termos “disciplina” e “matéria escolar” são com 

frequência utilizados indiferentemente, com, entretanto, uma nuance de 

sentido: o termo “matéria” é mais neutro, mais popular, mais “escolar” e mais 

“primário”, enquanto o termo “disciplina” se aplica aos níveis superiores dos 

cursos e implica sempre uma ideia de exercício intelectual e de formação do 

espírito (FOUQUIN, Jean-Claude. Saberes escolares, imperativos didáticos e 

dinâmicas sociais. Teoria & Educação, n. 05, p. 28-49, nota 29, 1992. APUD. 

BITTENCORT, Circe. Disciplinas escolares: História e Pesquisa, 2003, p. 23)  
 

Embora no currículo de Serafim o termo “disciplina escolar” não apareça é 

provável que o entendimento de sua escola “protestante” era mais propedêutico e 

científico do que aparece no currículo escolar “católico” de Elza como “matérias 

escolares”, todavia, adverte Circe Bittencourt: 

 

O problema do emprego dos termos aparece, portanto, vinculado a 

determinado níveis de ensino e depende também da forma como é utilizado no 

cotidiano escolar, relacionado, portanto, às especificações das diferentes 

práticas e divisões internas das escolas, em especial do tipo de docente e da 

maneira como o conhecimento se compartimenta em territórios, com 

contornos bem delimitados e precisos. (...) Para Ivor Goodson existe uma 

distinção no que se refere ao termo disciplina. Disciplina é entendida como 

uma forma de conhecimento oriunda da tradição acadêmica e, para o caso das 
escolas primárias e secundárias, utiliza o termo matéria escolar (school 

subjects) [Idem].    

  

Para desenvolvimento da pesquisa, compreendemos que apesar da terminologia 

utilizada pelas instituições não estar definida explicitamente nos currículos, a análise a 

partir do conceito de “disciplina escolar” é válida para o currículo da escola de Serafim, 

pois no Brasil nesse período esse termo já era empregado nas escolas , conforme apontado 

por Franco (2004, p.2): “Somente em 1908, pelo Decreto nº 109 de 04 de junho, homens 

e mulheres passariam a estudar as mesmas disciplinas. Havia obviamente diferenças entre 

os trabalhos manuais femininos e masculinos, assim como na ginástica”, mas o que era 

expresso na lei não podia ser generalizado para as todas as finalidades educativas que 

ocorriam na diversidade das culturas escolares do país, pois os internatos eram escolas 

“livres” e nem sempre compunham seus currículos a pari passu com a legislação oficial.     
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 O uso escolar do termo “disciplina” é analisado por Chervel (1990), que aborda 

em seu artigo que até o século XIX a expressão “disciplina escolar” era remetida à 

vigilância dos estabelecimentos escolares, à repressão das condutas e à manutenção da 

boa ordem. Mas a interpretação e uso do termo sofre mudanças, conforme apontado pelo 

autor: 

 

Logo após a I Guerra Mundial, enfim, o termo "disciplina" vai perder a força 

que o caracterizava até então. Toma-se uma pura e simples rubrica que 

classifica as matérias de ensino, fora de qualquer referência às exigências da 

formação do espírito. [...] Mas, ainda que esteja enfraquecido na linguagem 

atual, ele não deixou de se conservar e trazer à língua um valor específico ao 

qual, nós, queiramos ou não, fazemos inevitavelmente apelo quando o 

empregamos. [...] “Uma "disciplina", é igualmente, para nós, em qualquer 

campo que se a encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe 

dar os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, 
do conhecimento e da arte.”. (1990, p.178) 

 

 As finalidades escolares variam de acordo com o período ao qual a instituição 

escolar está inserida, o que e o como se ensina são definidos a partir de acordos sociais. 

Por isso, a diferença entre educação e instrução escolar entram em debate. 

 

A instituição escolar é, em cada época, tributária de um complexo de objetivos 

que se entrelaçam e se combinam numa delicada arquitetura da qual alguns 

tentaram fazer um modelo. É aqui que intervém a oposição entre educação e 

instrução. O conjunto dessas finalidades consigna à escola sua função 

educativa. Uma parte somente entre elas obriga-a a dar uma instrução. Mas 
essa instrução está inteiramente integrada ao esquema educacional que governa 

o sistema escolar, ou o ramo estudado. As disciplinas escolares estão no centro 

desse dispositivo. Sua função consiste em cada caso em colocar um conteúdo 

de instrução a serviço de uma finalidade educativa. (CHERVEL, 1990, p 188) 

 

Nesse sentido, a educação feminina e masculina se completa numa relação de 

objetivarem uma finalidade educativa. Porém, aqui é imprescindível fazer uma 

advertência, pois o termo “disciplina escolar” também expressa o uso em sociedades em 

que a forma escolar de socialização já se encontra espraiada pela sociedade, isto é, onde 

toda a instrução se vinculava a um objetivo educativo. No caso das escolas internas dos 

filhos de Bertaso, apesar de haver diferenças implícitas na concepção de “matérias” e 

“disciplinas” escolares, respectivamente, para o percurso formativo de Elza e o Serafim, 

o que aparece nas cartas, nos currículos e na documentação apensada à escrita epistolar 

era de que ambas as escolas os conteúdos de instrução ficavam em segundo plano em 

relação aos comportamentos, não porque atendessem a determinadas “finalidades 

educativas” em seu sentido escolar, mas por que havia uma proeminência de uma 
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“educação dos sentidos” baseados em critérios de classe e gênero que nem sempre se 

vinculavam a uma concepção de escolarização pública.    

 O processo educacional construído a partir do gênero, cria espaços entre o que 

era destinado ao público feminino ou ao masculino. Portanto, não podemos fazer uma 

divisão entre “instrução” e “educação escolar” a partir das fontes, pois no caso de Elza o 

“comportamento, obediência, aplicação, civilidade, ordem e silêncio” e de Serafim de sua 

“ginástica, pontualidade e asseio” atendiam mais aos anseios de sua classe e meio social, 

ou seja, com traços muito mais de uma educação “privada” do que “pública”. Nesse 

sentido, os comportamentos eram mais importantes do que a instrução, mas a educação 

que governava essa instrução também não era baseada em valores que deveriam se 

disseminar por toda a sociedade de modo escolarizado já que se travava de reservar aos 

filhos das elites uma educação que os distinguia das demais classes sociais por hábitos e 

costumes a serem incorporados e reproduzidos, isto é, divergente de uma concepção 

republicana de escola que apenas começava a se impor na escola primária e secundária.   

  A grande diferença entre a educação recebida entre os irmãos estava na cultura, 

mas sem que a forma escolar de socialização tivesse ainda se imposto como uma relação 

de poder que atingisse a todos publicamente, o que não significa que não existia relações 

poder na seleção cultural dos currículos dentro dessas instituições. Na descrição das 

atividades cotidianas dos irmãos é que o currículo escolar aos quais estavam inseridos 

pode ser analisado.  

 

[..] o currículo compreende um artefato social e cultural e que sua história 

consiste em uma tentativa de interpretar e entender o processo pelo qual grupos 

sociais, em determinado tempo e lugar, selecionam, organizam e distribuem 

conhecimentos através das instituições educativas.  

Nesse processo de deleção estão implicados interesses, concepções 
conflitantes de educação no currículo, lutas de poder e disputas pelo controle 

social. (SOUZA, 2009, p.73) 

 

Aqui tomamos o currículo como uma produção social, que em nível ampliado age 

de acordo com o sistema de interesses políticos e econômicos de determinado período. 

Analisar situações específicas do currículo em ação em diferentes grupos escolares, 

reflete a influência dele em determinado contexto da cultura escolar.  

 

To concentrate attention at the micro level of individual school subject groupsc 

is not to deny the crucial importance of macro level economic changes or 

changes in intellectual ideas, dominant values or educational systems. But it is 

asserted that such macro level changes may be actively reinterpreted at the 
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micro level.Changes at macro level are viewed as presenting a range of new 

choices to subject factions, associations and communities (GOODSON, 2002, 

p.3)76 
 

  A partir da percepção que o currículo é uma construção social (GOODSON, 1995, 

p.67), podemos afirmar que as  matérias ou disciplinas escolares não estavam 

relacionadas estritamente  aos componentes que conformam sua história, ou seja, 

objetivos, conteúdos, métodos e avaliações que fossem integrados com para atender a 

finalidades educativas que atingissem um público mais amplo, o que não quer dizer  que 

o que ali fosse ensinado era inocente ou aleatório, mas atendiam uma parcela bastante 

restrita da sociedade e com um projeto bem definido, isto é,  a de uma “educação dos 

sentidos” que introjetasse e reproduzisse valores de classe, de feminilidade e 

masculinidade almejados pelas elites do período.  

Segundo Souza (2009) as discussões a respeito das reformas curriculares do 

ensino secundário no Brasil começam ainda no século XIX e prosseguem até a reforma 

Francisco Campos, instituída no início dos anos 1930, que regularizava essa modalidade 

dentro de um “sistema de ensino”, portanto, é só a partir de então que podemos dizer que 

currículos, disciplinas e forma escolar começam a se integrar. Todas as discussões 

estabelecidas nesse meio tempo visavam estabelecer recomendações específicas para o 

ensino secundário e diretrizes gerais para o ensino das disciplinas para atender objetivos 

sociais mais amplos, ainda que se mantenha para esse nível de ensino o caráter 

propedêutico e para a formação das “elites ilustradas” do país. Mas somente “em 1942, 

no contexto político do Estado Novo, o ministro da educação Gustavo Capanema instituiu 

a Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-Lei n.4244, 9/4/1942)” em que o ensino 

médio na modalidade secundária, dividido em ciclo ginasial e ciclo colegial ganha um 

trajetória mais robusta e definida em seus objetivos escolares e sociais, embora não 

tenham alterado ao que naquele momento se expressava como maior nitidez: um corte de 

classe baseado em critérios escolares resultante da emergência da forma escolar no 

processo de socialização que separava o primário e o ginásio entre escolas para os 

“pobres” e escolas para as “elites”  (SOUZA, 2009, p.81). 

                                                             
76 Tradução livre: Concentrar a atenção no nível micro de grupos de disciplinas escolares individuais não é 

negar a importância crucial das mudanças econômicas de nível macro ou nas ideias intelectuais, valores 

dominantes ou sistemas educacionais. Mas afirma-se que tais mudanças no nível macro podem ser 

ativamente reinterpretadas no nível micro. Mudanças no nível macro são vistas como apresentando uma 

gama de novas escolhas para as facções, associações e comunidades sujeitas. 
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No período em que Elza e Serafim cursaram o ginásio, esse corte social baseado 

em critérios escolares de exclusão e inclusão social ainda não estavam definidos e nem 

sempre a separação entre a família e a escola representava um afastamento de sua 

influência, mas que essa distância garantiria uma introjeção e reprodução mais autônoma 

na escola que seria revertida para os comportamentos sociais das elites em âmbito privado 

e nos seus círculos sociais de convivência. Não por acaso, visitar amigos, familiares e 

conhecidos ou mesmo ambientes da cidade considerados “apropriados” fazia parte mais 

de um processo de socialização de classe e de gênero e menos de socialização baseados 

em critérios escolares.     

Todavia, esse processo de socialização das elites e fora do âmbito estritamente 

familiar gerava nos filhos uma sensação de abandono e saudades, pois ainda estavam 

impregnados por uma visão privada do mundo e não como se estivessem exercendo 

atividades escolares com “finalidades educativas”. Podemos perceber esse tom queixoso 

nas cartas de Serafim do ano de 1920, enquanto interno em Curitiba/PR, conforme o 

trecho selecionado da carta remetida à mãe no dia 08 de agosto de 1920: “dis ao papae 

que venha me buscar no dia 15 o papae ainda não veio do mato eo fiquei mal com o Ary 

dis para o papai que aranje para vim morar em Curityba eo cinto muitas saudades de 

casa”77. Elza já não reclama desse modo ostensivo em suas cartas, talvez por estar na 

condição de interna desde seus oito anos. Entretanto, Serafim começava a parar de se 

queixar de saudades nas cartas a partir de 1921 quando parece compreender que tal 

distanciamento faria parte de sua vida e rotina escolar.  

 Mas o processo de adaptação escolar, pois mais aderido que fosse a visão e ao 

círculo das elites mais privativo sempre é uma ruptura, que se torna ainda maior dentro 

dos internatos. Para que essa adaptação ocorresse, era necessário que as regras e rotina 

institucionais ocupassem o espaço que antes era da família, embora continuassem a 

introjetar e a reproduzir seus valores de classe e de gênero como se fossem num “lar 

ideal”. No caso dos internatos femininos, o processo se mostra ainda mais rigoroso: 

 

A escola parecia desenvolver um movimento ambíguo: de um lado, promovia 
uma espécie de ruptura com o ensino desenvolvido no lar, pois de algum modo 

se colocava como mais capaz ou com maior legitimidade para ministrar os 

conhecimentos exigidos para a mulher moderna; de outro, promovia, através 

de vários meios, sua ligação com a casa, na medida em que cercava a formação 

docente de referências à maternidade e ao afeto. A escola adquiria, também, o 

                                                             
77 BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Curitiba 08 ago. 1920, carta 

pessoal. 
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caráter da casa idealizada, ou seja, era apresentada como um espaço afastado 

dos conflitos e desarmonias do mundo exterior, um local limpo e cuidado. A 

proposta era que esse espaço se voltasse para dentro de si mesmo, mantendo-

se alheio às discussões de ordem política, religiosa etc. Apontava-se que a 

polêmica e a discussão eram “contra a natureza feminina”. (LOPES, 2004, 

p.382) 

 

A maior rigidez da instituição feminina pode ser analisada a partir das saídas de 

Elza, que eram mensais e apenas com a presença da família e suas atividades internas de 

confraternização eram voltadas às festas religiosas. Enquanto Serafim fazia passeios 

externos com a própria instituição e juntamente com seu correspondente, praticava 

esportes e ia ao cinema. As descrições das atividades escolares fazem-se presente de 

diferentes modos nas cartas de Elza e Serafim, o que indica os diferentes modelos 

educacionais impostos às meninas e aos meninos no período. Na carta de Elza de 29 de 

outubro de 1917 a menina comenta sobre uma festa na escola: “No dia 17 deste tivemos 

uma pequena festinha; por ser o dia onamastico da nossa queria madre Hedviges. Esteve 

explendida."78; no ano seguinte, em 19 de outubro, a menina descreve a mesma 

celebração: “No dia 17 foi o onomastico de nossa boa Madre.”79.Serafim, narra em suas 

cartas atividades mais externas realizadas com o colégio, como por exemplo, o passeio 

descrito na carta de 20 de maio de 1921: “Ainda domingo fòmos dar um passeio com o 

batalhão em Mogy das Cruzes; fomos de bonde até a estação central e lá tomamos o 

trem. Lá nós tivemos sahida passeámos bastante.”80. Outra atividade usual na rotina do 

menino, era a apreciação de filmes, atividade contada aos pais na carta de 16 de setembro 

de 1921: “Quarta-feira o diretor do collegio, fez annos; e nos tivemos cinema.”81. Nas 

cartas, podemos perceber que a rotina de Elza, através de seus relatos, dava-se mais dentro 

do ambiente escolar e por ser uma instituição católica a descrição das festividades 

religiosas fazem-se bastante presentes. Nas cartas dela, as descrições sobre os fins de 

semana não aparecerem na redação, enquanto seu irmão, conforme demonstrado acima, 

fazia questão de descrever seus passeios aos pais.  

                                                             
78 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre 29 out. 1917, carta 

pessoal. 
79 BERTASO, Elza. [Correspondência]. Destinatário: Zenaide Bertaso. Porto Alegre 19 out. 1918, carta 

pessoal. 
80  BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Ernesto e Zenaide Bertaso. São Paulo 20 mai. 

1921, carta pessoal. 
81  BERTASO, Serafim. [Correspondência]. Destinatário: Ernesto e Zenaide Bertaso. São Paulo 16 set. 

1921, carta pessoal. 
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Entretanto, devemos ser cautelosos em fazer essa separação entre as esferas de 

liberdade para o masculino e o feminino baseados nas cartas de Elza e Serafim, afinal 

apenas contavam o que tinham feito, mas não como tinham feito e as sociabilidades 

resultantes destes contatos sociais, mas para fins de análise importa ressaltar que a 

representação dos colégios internos como lugares de controle e reclusão total estavam 

longe de ser verdadeiras e binárias.   

De qualquer forma, é necessário levar em consideração os mecanismos de escrita 

desse material que estava à mercê das instituições. Tanto a escrita de Elza quando a de 

Serafim eram institucionalizadas e em maior ou menor grau, passavam pelo processo de 

supervisão. Conforma apresentado por Mignot (2014, p. 175): 

 
É necessário ressaltar que elas estão sempre, de um modo mais forte ou mais 

tênue, submetidas às normas, ao controle do adulto, sejam os pais, sejam 

professores, e esse controle pode aparecer sob a forma tanto de incentivo 

quanto de correção. 

 

A correção das cartas poderia funcionar em torno da ortografia como da própria 

diagramação e narrativas do texto. Pois era através dos conteúdos das cartas que a família 

tinha acesso ao cotidiano educacional dos irmãos. Conforme apresentado por Haroche-

Bouzinac (2016, p.87): “Acrescenta-se a isso a redação de cartas semanais para família, 

que constitui a correspondência oficial do aluno, a maior parte do tempo redigida sob 

vigilância dos professores. ”. Sem acompanhar pessoalmente a educação recebida pelos 

filhos, ficava a cargo das cartas aproximar esse espaço entre as crianças e a família. 

Embora haja espaçamentos temporais entre uma carta e outra, a análise do 

conteúdo permite verificar os indícios da rotina de escrita e como o cotidiano escolar que 

é expresso através dela. Mas a preservação das fontes está à mercê das vicissitudes do 

arquivo, deixando nessas lacunas temporais informações as quais nunca teremos acesso. 

O fato de não ter presente no arquivo as respostas, também causa uma obscuridade nessa 

relação de um diálogo de uma pessoa só. 

 

Quase sempre incompleto, o diálogo em geral limita-se a uma fala isolada e o 

leitor limita-se a adivinhar as inflexões da outra voz a partir da carta 
conservada, como no caso da correspondência. [...] Dividida entre o efêmero e 

o duradouro, a autenticidade e as deformações, a carta sofre o destino precário 

característico das escritas não impressas. (HAROCHE-BOUZINAC, 2016, 

p23) 

 



116 
 

 É a efemeridade desses documentos  que torna, seus ditos e não ditos, as 

preservações e as ausências que dão voz aos infantes. Uma voz ativa através das sombras 

das autoridades que não podem ser exatamente identificadas em sua proporção. São 

nessas memórias da infância mescladas com as de uma “educação dos sentidos”, que é 

possível identificar os percursos formativos aos quais os infantes foram submetidos e suas 

marcas; percurso esse que pode ser percebido tanto nas cartas como nos outros 

documentos escolares presentes no acervo. 

 

Materializados em papel e tinta, produzidos pela mediação da escola, a grande 

maioria desses documentos enfrentou a passagem do tempo, e, agora estudados 

podem emergir como reconhecimento, como possibilidade de não-
esquecimento, como “lugar de memória”. Dentre eles, encontram-se também 

os múltiplos documentos produzidos durante a trajetória escolar: boletins e 

cadernetas escolares, cadernos de ditado, cópias, exercícios de caligrafia, 

deveres de casa, atividades de aula, álbuns de recordação, cadernos de poesias 

e cadernos de perguntas. (MIGNOT, 2006, p.41) 

 

 Destinados inicialmente à família, esses documentos atualmente tomam outras 

proporções sendo objetos e fontes de pesquisa. A partir da leitura da perspectiva de 

arquivos familiares ou escolares, as cartas desvelam a sensibilidade da infância e os 

anseios de transição para a mocidade, somadas às expectativas de classe e de gênero da 

família que deveriam ser introjetados, reforçados e reproduzidos pela escola. Muito mais 

do que respostas, essas fontes autobiográficas são perguntas indiscretas daqueles jovens 

para seus pais, que ainda não poderiam tranquilizar seus filhos que o seu destino escolar 

como fração da elite era exatamente a de uma volta ao lar para manter seus padrões sociais 

e de gênero para se perpetuar no poder local de suas cidades, destino sobre o qual só 

poderiam se recusar naquele momento com envios de saudades e silêncios não registrados 

em suas cartas vigiadas.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhar com cartas infanto-juvenis nessa pesquisa se mostrou um desafio 

enorme, principalmente no sentido de conseguir delinear o uso dessas fontes e a partir de 

qual delimitação teórica elas seriam analisadas. A decisão por focar nos modelos 

educacionais oferecidos pelas instituições internas deu-se justamente devido a 

possibilidade de cruzamento de fontes disponíveis como os atestados, boletins escolares 

e cartões de honra. 

Cada instituição tinha sua própria forma de produção de documentos, o que fazia 

parte da cultura escolar de cada uma e explicitava o que era considerado primordial por 

elas. A cultura escolar reflete também na produção das cartas, já que para além das regras 

formais da escrita, as instituições tinham seus próprios processos de redação que 

envolviam desde os regramentos até o suporte de produção. 

Apesar de parecidas em roteiro e conteúdo, cada carta contém seu próprio 

universo de análise que pode ser dissecado durante uma pesquisa. O papel utilizado, a 

disposição das margens, a cor da tinta, o formato da letra, dentre outros elementos que 

fazem parte da materialidade. Mas para além disso, para que guardar uma carta? Quais os 

motivos de se armazenar um material desse sentido por mais de cem anos? Essas 

perguntas em torno da manutenção e existência do arquivo não podem ser respondidas 

com precisão, mas essa incógnita nos permite ter acesso a fontes tão ricas. 

A existência do arquivo epistolar da família Bertaso por si só já daria uma pesquisa 

imensa, mas o recorte em torno das cartas escritas dentro dos internatos foi o que 

possibilitou adentrar nos debates em torno da educação no período inicial do Brasil 

republicano. Realizar esses estudos sobre forma e cultura escolar, me permitiu inclusive 

ver o ambiente escolar e a disposição curricular de outro modo. A compreensão de que 

tudo isso é um constructo que desnaturalizou muitos pressupostos que se tinha sobre o 

tema no momento de submissão do projeto. 

 A escola e a escolarização são frutos do seu tempo e da comunidade que a cerca, 

atendendo as demandas solicitadas por quem as mantém em pé; sejam a família ou o 

Estado. Nesse contexto, a não escolarização da região oeste catarinense no período 
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colonial também é resultado de um projeto social, conforme trabalhado no primeiro 

capítulo. 

 Compreendemos que a opção do Cel. Bertaso em matricular seus filhos em 

internatos nas capitais estava além de uma possível qualidade almejada nos processos 

educacionais. Mas que essa escolha tinha relação com os processos de resistência a 

colonização da região oeste, não sendo uma região segura para a criação dos herdeiros. 

Enquanto os filhos do Cel. estavam tendo contato com modelos de educação 

metropolitanas reservadas as elites, às crianças colonas restavam as escolas coloniais que 

precisavam organizar o tempo de estudo de acordo com a vida na lavoura. 

 Estabelece-se aqui rotinas e finalidades escolares distintas, relacionadas com 

classe social e espaços sociais demarcados. A educação e instrução escolar cria e perpetua 

lugares sociais também específicos dentro das relações de gênero já que o que era 

oferecido ao menino e a menina não eram as mesmas disciplinas escolares. O 

estabelecimento de paralelos entre as cartas, os boletins/atestados e as discussões sobre o 

currículo escolar auxiliaram na visualização do projeto educacional proposto aos irmãos. 

 O ensino da feminilidade era mais regrado, voltado a educação do corpo e dos 

sentidos. Almejava-se meninas que se comportassem dentro do recato, para que 

conseguissem exercer seu papel com primor dentro do espaço doméstico. A estrutura 

familiar burguesa estava se delimitando nesse período, e cabia as instituições escolares 

ajudar na formação dessas novas mulheres que tornar-se-iam, possivelmente, mães e 

esposas. 

 Às meninas se reservava a educação confessional, rodeadas de pudores e poréns. 

Mas mesmo as instituições a qual Elza foi interna entre 1917 a 1919 sendo elitizadas e 

com regras bem estabelecidas, conforme analisado no trabalho, era necessário para uma 

formação mais ampla que a menina tivesse contato com a sociedade para analisar os 

possíveis desregramentos. Por isso os passeios no fim da tarde e as saídas mensais para 

visitar a família. Eram nesses espaços também que o comportamento da menina poderia 

ser avaliado socialmente. 

 Para o menino, ficava os cuidados com o corpo e com a saúde, além de seu 

comportamento. A formação dava-se em torno das humanidades e de um currículo 

científico, mas a preocupação da instituição também era a de um desenvolvimento 

corporal saudável e boas relações sociais entre os pares. Serafim fazia mais passeios, ia 

ao cinema, praticava esportes, tudo isso sob a responsabilidade institucional. Elza narra 
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festejos em suas cartas apenas no aniversário da Madre Superiora ou em feriados cristãos. 

Ao mesmo tempo, isso não significa que na instituição feminina não houvesse outras 

celebrações ou confraternizações, mas que a escolha da redação era diferente ou até 

mesmo o que era compreendido como festejo, passeio ou confraternização podia ser 

diferente para Elza. 

A carta é uma ficcionalização da realidade, os elementos dispostos na redação são 

editados para caberem no papel e estarem de acordo com o que o leitor precisa saber. No 

caso das cartas institucionalizadas, a criação de uma realidade aumenta devido ao fato da 

escrita ser supervisionada. A principal questão não é confrontar a veracidade da escrita, 

mas analisar qual era a veracidade que tanto os irmãos como as instituições gostariam de 

transmitir à família. 

A escrita servia para estreitar os laços afetivos e manter o contato entre os internos 

e os familiares mais próximos, para além disso, eram relatos do processo de escolarização. 

Então essas cartas não podem ser tomadas como espontâneas, o que de fato, conforme a 

bibliografia indica, como quase nenhuma carta infanto-juvenil. Mas a ambiguidade dos 

documentos está justamente aí, em não saber o que é passível de supervisão e o que é 

padrão de escrita introjetado pelos irmãos. Afinal, a epistolografia era cheia de regras, 

então a forma de comunicação nesses documentos também faz parte de acordos sociais 

vigentes no período, aos quais as crianças deveriam aprender para conseguirem se 

comunicar de modo eficiente. 

A redação infanto-juvenil carrega, portanto, as sombras do mundo adulto em seu 

conteúdo. Seja num roteiro preestabelecido, em sugestões de escrita, na normatização do 

documento, ou nas correções. Mas na efemeridade desses documentos, a 

infância/juventude institucionalizada transborda as fronteiras do papel permitindo adentar 

no universo da epistolografia infanto-juvenil. Para os irmãos Bertaso, a escola foi o 

espaço de aprendizagem sobre a escrita de si, carregando elementos uma escrita 

autobiográfica particular ao universo infanto-juvenil. 

Mas foi no espaço escolar que os irmãos tiveram contato com o que o patriarca 

Bertaso almejava que fossem seus iguais. Dentro das instituições escolares aprenderam 

regras de comportamento e as ambições sociais as quais jovens como eles deveriam 

alcançar. É nesse cenário de instrução e educação escolar que o currículo se divide por 

gênero, tendo objetivo a formação de mulheres e homens das elites burguesas do período. 



120 
 

É no currículo escolar que os padrões masculinos e femininos de escolarização se 

dividem. Do primeiro lado notamos em padrão de instrução mais academicista e ao 

feminino, em primeiro plano fica o ensino do recato e da castidade. Os reflexos 

curriculares aparecem na escrita das cartas, na introjeção dos regramentos repassados e 

naturalizados pelos irmãos durante o cotidiano dentro do internato.  

 O conteúdo das cartas são fragmentos desse cotidiano escolar, selecionados, 

eleitos e até mesmo, enfeitados. Eles não escreveram sobre todas as vivências dentro dos 

internatos, mas o que registraram trazem vestígios desse passado escolar. Através dos 

elementos disponíveis, é possível montar um quebra-cabeça que trazem elementos 

interessantes tanto para a história da cultura escrita como para a história da educação. 
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