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O cadastramento para participação voluntária nos Grupos de Trabalho é permanente.  
Para cadastrar-se clique no link correspondente no site:  

www.isl2024.org.br 
. 

AGENDA 2020 
52 Propostas para o Desenvolvimento Sustentável de São Leopoldo e Região. 

http://isl2024.org.br/sistema/uploads/postagens/52/arquivos/agenda2020-cidades-sustenaveis.pdf. 
. 

EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR 
52 Municípios da região no desafio de atingir e superar as metas do IDEB. 

(Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico) 
www.educacaoemprimeirolugar.com.br  

. 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – 2018. 
. 

Março 

Dia Horário Atividade Local Coordenador 
Secretário 

Observações 

12 2ª f 18:30 
20:30 

3ª Reunião Geral 
 

Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

13 
 
3ª f 09:00 

11:30 
BICENTENÁRIO - 2ª Reunião  
Pauta = Seminários em 2018 

Antiga 
UNISINOS 

  

26 2ª f 18:30 = 1ª 
19:00 = 2ª 

1ª AGO - 2018 - Pauta 
BALANÇO/RELATÓRIO ATIVIDADES- 2017 

PROGRAMA DE ATIVIDADES-2018 

Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

. 

Abril 

Dia Horário Atividade Local Coordenador 
Secretário 

Observações 

09 2ª f 18:30 
20:30 

4ª Reunião Geral Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

10 3ª f 09:00 
11:30 

BICENTENÁRIO – 3ª Reunião Antiga 
UNISINOS 

  

11 4ª f  SEMINÁRIO 
CULTURA ALEMÃ E TURISMO 

Antiga 
Prefeitura  

Joel Santana Pré - definido 

20 6ª f  Congresso Nacional FECCAB    

21 Sab  Blumenau    

23 2ª f 18:30 
20:30 

5ª Reunião Geral Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

. 

http://www.isl2024.org.br/
http://isl2024.org.br/sistema/uploads/postagens/52/arquivos/agenda2020-cidades-sustenaveis.pdf
http://www.educacaoemprimeirolugar.com.br/
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ESCOLA PARA QUEM PRECISA. 
ROSANE TREMEA – rosane.tremea@zerohora.com.br   

. 
Nos anos 1940, meu avô comprou uma pequena propriedade no interior do Vale do Taquari para 

se instalar com a família. Sua primeira constatação, contou-me um tio com 90 anos recém feitos, foi de 
que não havia nenhuma escola próxima e muitos vizinhos tinham filhos iletrados, já adolescentes ou 
mesmo jovens adultos. 

Meu avó não teve dúvidas: colocou a disposição a sala na casa de tábuas largas e mal cortadas 
para que os rebentos da vizinhança, crianças, adolescentes, jovens, tivessem lições com uma das filhas. Era 
minha mãe, de apenas 14 anos, quem ensinava as primeiras letras.  Assim ela virou professora, profissão 
exercida por 14 anos formalmente – mais arde ela faria a formação para o magistério possível na época – 
e pelo resto da vida por diletantismo. Esse mesmo tio brindou-me com uma foto da época, como para 
provar a história que me contava. Na frente da casa umas 60 pessoas cercam minha mãe, só ela sentada, 
segurando, orgulhosa, um livro nas mãos. Uma menina, um pouco mais instruída do eu os demais, 
dividindo com eles o que sabia. 

Nessas muitas décadas passadas, sabe-se que o professor não é mais o único detentor de 
conhecimento. Mas a escola continua sendo seu principal difusor. Sem educação, restam as trevas. Por 
isso dói, a cada início de ano letivo, perceber que, apesar dos discursos, escola e educação seguem não 
sendo prioridades – ainda há, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgados em janeiro, mais de 2 milhões de brasileiros,  crianças e adolescentes, fora da sala de aula. Dói 
ouvir o secretário estadual de Educação dizer que se arrependeu “de não ter fechado mais escolas. 

Sei que, do ponto de vista da gestão é preciso racionalizar recursos, oferecer estruturas melhores, 
dar mais condições aos professores em escolas equipadas, ainda que isso redunde em deslocamentos dos 
estudantes, para ficar só numa das conseqüências. Não há mais espaço para escolas improvisadas e 
multiseriadas como a de minha mãe.  

Mas dói ouvir “fechar escolas” sabendo que tantos precisam delas. Também dói saber que os pais 
– de colégios públicos e muitíssimos do ensino privado – delegam às autoridades e aos professores a 
educação dos filhos, eximindo-se de qualquer responsabilidade. Como se pagar impostos ou mensalidades 
– fosse suficiente. Não é. A educação precisa não só de dinheiro, mas do investimento de todos. É o que 
pode nos tirar dessa barafunda – econômica, ética, de segurança... 

Li numa entrevista recente do diretor do departamento educacional da Organização para  a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) , Andreas Schleier, um dos responsáveis pelo 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), que sua primeira lição à gente do cargo foi a de 
que os países que chegaram ao topo do ranking convenceram seus cidadãos que é preciso valorizar a 
educação “acima de toda as outras coisas”. 

Temos todos que aprender essa lição.  
Antes que seja tarde. 

. 

mailto:rosane.tremea@zerohora.com.br


 

VIA EXPRESSA 
Número 08-2018 

Boletim Semanal Eletrônico - Distribuição Interna 
São Leopoldo – semana de 04-10-mar-2018 

 

 

Página 3 de 5 
 

www.isl2024.org.br Reuniões Endereço Postal 
www.facebook.com/instituto.saoleopoldo Rua Brasil, nº 725 Rua José Bonifácio – nº 424 
Contato = acesso@sinos.net   Antiga Unisinos - Centro CEP 93010-180 - Centro 
Arquivo = São Leopoldo – RS - Brasil São Leopoldo – RS - Brasil 

 

 

 
FESTAS POPULARES DOS IMIGRANTES ALEMÃES - final 

ROBSON NEVES – Associação Cultural Gramado 

. 
Danças Folclóricas 

Danças pesquisadas no Rio Grande do Sul, até a década de 60. 
 

 Herr Schmidt: Uma das danças folclóricas mais populares entre os nossos imigrantes que aqui 
aportaram, não importa da região de procedência. Hoje a mesma faz parte do folclore do RGS. 

 Huttanz – A dança do chapéu tornou-se uma brincadeira musical divertida. Apresentando algumas 
alternativas, o chapéu circulava entre os dançarinos. Quando havia interrupção da música, aquele 
que estava com o chapéu caia fora. No final tínhamos o casal vencedor. 

 Besentanz- Besenwalzer - A dança da vassoura tornou-se popular pela sua dinâmica, ao bater a 
vassoura, todos tinham que trocar de par, o que sobrava, iniciava dançando só com a vassoura.. 
Em algumas regiões, ao permanecer 3 vezes com a vassoura, o penalizado tinha que pagar uma 
prenda. 

 Kranztanz- Dança da Coroa (Casamento) A noiva utiliza uma coroa como símbolo de ser menina. 
Ao retirar a coroa, que é lançada para o noivo, a moça passa a ser mulher, a esposa. Hoje em dia 
temos o buquê de flores que é arremessada, para as moças solteiras que esperam um casamento 
mais imediato. Encontramos também a Dança da Coroa executado debaixo da decoração que está 
pendurada no teto do salão. 

 Mädel wasch dich (Menina, tome um banho e te arrumas para o baile) 

 Kreuzpolka: A polca do toque cruzado, tem uma série de alternativas regionais, o que para muitos, 
considerada difícil. 

 Korbtanz- Dança do cesto de flores. Dar o cesto em alguém, tem o sentido de dar o fora. A 
representação era feita de uma maneira simples e com muito humor. A moça sentava numa 
cadeira, a direita e a esquerda tinha uma cadeira vaga. Os pretendentes a dança sentavam-se nas 
cadeiras. A moça passava o cesto para um dos rapazes e escolhia o outro para dançar. Na 
seqüência, o rapaz sentava na cadeira central, e as moças assumiam o papel dos rapazes. 

 Polstertanz – Sesseltanz- Stuhltanz ( Dança da cadeira) Conhecida universalmente, representa o 
sentar sobre as cadeiras no momento da interrupção da música. Aquele que não conseguir uma 
cadeira, cai fora. A cada rodada uma cadeira é eliminada. No final sobram uma cadeira e dois 
participantes. Vencedor é aquele que sentar na cadeira. 

 Siebensprung  (Sete saltos) Dança comum encontrada na Europa – pode estar vinculada ao 
cerimonial da colheita, para torná-la abundante ou ao cortejar dos rapazes, que querem 
conquistar o seu par. Esta dança era conhecida na década de 1920 em algumas regiões brasileiras. 
O Siebensprung também era apresentada durante o festa da igreja, com a alternativa progressiva 
de 1 ao 7º e do 7º ao primeiro.(13 etapas) 

 Zwiefacher: Por ter como ponto forte a mistura do compasso binário e ternário, está dança 
popular, exige muita concentração, por este motivo a sua popularidade decaiu, deixando do existir 
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entre os imigrantes alemães que chegaram ao Brasil. A popularidade do zwiefacher se mantém 
viva no sul da Alemanha, Áustria, Suíça e isoladamente em alguns grupos nosso  país. 

 Polonaise – Aufzug (Abertura oficial dos bailes ou festivas) Tendo como um cerimônia de entrada e 
início de algumas festas populares, a polonaise faz parte dos costumes dos nossos imigrantes e até 
faz parte do folclore gaúcho e de outras regiões brasileiras. 

 Spazierwalzer – Marschwalzer (A valsa do passeio, marcha com valsa) Passa a ser um tipo de 
polonaise, com as diferença de que os pares marcham pelo salão e dançam uma valsa, alternando 
os dois ritmos. 

 Rutschpolka (Siebenschritt) Tem a característica dos sete passos (alemães), carreirinha (gaúcha), o 
siete passi (italiana). 

 Hacke-Schottisch (o chote do taco e ponta) Esta dança tem as características do norte da 
Alemanha, Westfália e Pomerânea. 

 Heute ist Kerb (Hoje tem Kerb ) festa da inauguração da igreja ou do patrono. Como dança tinha 
um sentido mais cênico. 

 Mein Hut der hat drei Ecken ( O meu chapéu tem três pontas) Conhecida como uma canção 
mímica, também recebeu uma coreografia simples como dança. 

 Krebspolka, Lott ist tot – também era conhecida pelos nossos imigrantes. A primeira conhecida na 
região dos imigrantes do sul e a segunda do norte da Alemanha. 

 Großvater will tanzen. ou  Großvatertanz (O vovô quer dançar) Também conhecida com Kehraus, 
seria a última dança apresentada no final da festa do casamento. Relaciona-se a canção: Und als 
der Großvater die Großmutter nahm (quando o vovô casou com a vovó) Tem o sentida da união 
eterna do casal, até que a morte os separe, como os avós o estão fazendo, seguindo um ritual, os 
pares, passavam pela casa, pelas portas, janelas, pátio, curral, celeiro, passavam pela aldeia, 
entravam nos restaurantes, etc., um tipo de polonaise. A linha melódica esta dividida em duas 
parte: compasso ternário e binário. Na frente seguiam os músicos, seguidos pelos noivos, o 
cozinheiro e os convidados. Esta maneira é uma das possibilidades do aproveitamento destas duas 
melodias. 
. 
As características citadas acima refletem a ação recolhida em alguns pontos da colonização alemã 

no Brasil. Temos a consciência de que a riqueza das peculiaridades encontradas nas regiões podem 
contribuir muito mais para o engrandecimento da cultura do nosso país, sofreram mutações e se 
adaptaram a cultura teuto-brasileira, por este motivo já fazem parte da cultura brasileira. 

Nos bailes de antigamente, duas características eram preponderantes: a ordem das danças 
„Tanzordnung, e o mestre-sala „Saal-Meister“. Seguia-se uma ordem pré-estabelecida. No convite para o 
baile a ordem já constava. 
 
Segue Exemplo:  
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SYLVESTER-BALL 
 (baile de ano novo) 

OUVERTURE 
(abertura musical) 

 1. Polonaise-Polka ou Polonaise-Valsa ;  
2. Valsa; 

 3. Mazurca;  
4. Quadrilha;   

5. Polca das Damas;  
6. Valsa;  

7. Tyroler (chote, ländler);  
8. Havaneria (Habaneira);  

9. Quadrilhe;  
10. Polca;  
11. Valsa;  

12. Mazurca;  
13. Lanceiros. 

. 

FIM 


