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Imigrantes europeus perceberam que o ‘ser 
branco’, que, na Europa, não signifi cava nada, 
aqui signifi cava privilégios e era valorizado. Então, 
a identidade branca europeia se reforça, mas 
mais pelo contexto brasileiro, de muito racismo

Em dezembro de 
1933, foi criado 
o primeiro reduto 
voltado às mulheres 
negras em Caxias 
do Sul, o Clube das 
Margaridas. Um ano 
depois, surgiu o Sport 
Clube Gaúcho

Reação à presença de negros 
suscita a questão: caxienses 

são mais racistas? VISTAS à alteridadeP POR TRÍSSIA ORDOVÁS SARTORI
TRISSIA.ORDOVAS@PIONEIRO.COMresença crescente nas ruas de Caxias do Sul, 

senegaleses e haitianos vêm suscitando uma série 
de debates acerca da diversidade racial. No senso 
comum, esse estranhamento aparece de maneira 
mais recorrente, com a ideia de que descendentes de 
italianos são extremamente racistas. O preconceito, 
portanto, seria uma característica atávica.

O argumento é rechaçado pelo pós-doutor 
em História e coordenador do Programa de Pós 
Graduação em História da Universidade Estadual de 
Maringá (PR), João Fábio Bertonha. O pesquisador 
explica que, no caso dos italianos que vieram para o 
Brasil e seus descendentes, o racismo atual tem pouco 
a ver com a Itália de onde eles partiram. 

– Hoje, há sentimento racista forte na Itália contra 
negros, árabes, asiáticos, etc.., até porque há imigração 
desses grupos para a Itália hoje, e o contato direto 
estimula atritos, disputas, etc.. Mas, quando os 
italianos vieram, eles chegaram com um racismo, 
digamos, genérico, mas nada muito forte. Afinal, a 
maioria dos imigrantes nunca tinha visto um negro 
antes de chegar no Brasil – afirma. 

Relatos de antigos moradores da cidade dão 
conta de exemplificar que os negros provocavam 
estranhamento e um certo medo, porque sabiam falar 
bem o português e não tinham receio de se impor. 
Começava, assim, uma tentativa de espalhar boatos 
de que eles eram maus ou ladrões, para que não se 
fortalecessem. O mestre em História e coordenador 
de Relações Universitárias da UCS, Lucas Caregnato, 
observa que aqui ainda há o estigma do scorsi, a ideia 
do “negro sujo”, que o inconsciente coletivo da região 
traz. Contribuem para isso episódios como a punição 
do Juventude por racismo em 2005 e 2007, sendo o 
primeiro clube a sofrer uma pena do gênero.

No Brasil, o racismo também se apresenta de 
maneira diferente da Europa e Estados Unidos, 
segundo o escritor cubano Carlos Moore. No 
livro Racismo e Sociedade (Editora Nandyala, 131 
páginas, R$ 20), ele defende que a ideia constrói-se 
historicamente – e não de maneira ideológica. Difere o 
racismo anglo-saxão, vinculado à pureza e segregação 
racial, do racismo nos países latinos, baseados no 
fenótipo ou aparência física. Bertonha concorda que a 
cor da pele dos imigrantes passou a ter valor diferente 
no Brasil.

– Aqui, contudo, eles e outros imigrantes europeus 
perceberam que o “ser branco”, que, na Europa, não 
significava nada, aqui significava privilégios e era 
valorizado. Então, a identidade branca, europeia se 
reforça, mas mais pelo contexto brasileiro, de muito 
racismo, do que por eles terem trazido um racismo 
exacerbado da Europa. No caso das colônias do Sul, 
o racismo cresce ainda mais, pois a identidade local 
caminha na direção de se pensar a região como 
europeia, etc... Aí chegam pessoas escuras (haitianos, 
africanos, brasileiros, etc.), e o racismo aparece. Mas 
a essência do problema está na cultura brasileira, não 
obrigatoriamente nos imigrantes – analisa. 

Segundo Bertonha, houve momentos de 
solidariedade e aproximação entre negros e italianos, 
especialmente nos dois países onde eles mais 
conviveram (Brasil e Estados Unidos). Mas, no geral, a 
relação nunca foi muito boa. 

– No caso americano, ainda pior, pois os italianos 
disputavam, muitas vezes, os mesmos empregos com 
os negros. Depois, os italianos dos Estados Unidos 
(a maioria oriunda do Mezzogiorno, no Sul da Itália) 
queriam ser aceitos como “brancos”, o que dava 
privilégios, mas os americanos tinham dúvidas sobre a 
branquitude deles. Então, muitos deles reforçaram sua 
hostilidade aos negros (gerando respostas) como forma 

de se afirmarem como brancos – explica. 
Em Caxias, uma particularidade contraria essa 

percepção de Bertonha. Caregnato observa que 
italianos vêm ao Brasil no século 19 para modificar 
a economia e substituir a mão de obra escrava e, 
assim, promovem uma transformação social, porque 
trazem o trabalho como valor positivo – como os 
portugueses não trabalhavam, o labor estava associado 
aos negros. A identidade do imigrante italiano na Serra 
é constituída, em grande parte, pela valorização do 
trabalho.

– Nas terras devolutas que os imigrantes ocuparam 
não era permitida a escravidão, ao contrário do resto 
do país – afirma.

A lei provincial nº 183, de 18 de outubro de 1850, 
proibia a introdução de escravos no território das 
colônias. Os negros que vieram a Caxias, portanto, 
também estavam em busca de trabalho e exerciam 
a atividade concomitantemente aos italianos, e 
começaram a chegar timidamente no final do século 
19 – em 1890, havia 33 negros e 18.442 brancos em 
Caxias, segundo o IBGE – e de forma mais efetiva a 
partir dos anos 1930. Em 1940, existiam 741 negros 
na cidade e 37.503 brancos. Nos anos 1980, subiu para 
3.923 contra 198.256. Segundo escreve Maria Abel 
Machado, na obra Construindo uma cidade: história de 
Caxias do Sul, 1875-1950 (Maneco Livraria e Editora, 
2001), a cara de Caxias começa a mudar a partir da 
década de 1950:  sua fisionomia, que era constituída 
de “italianos” (descendentes), de rostos muito brancos, 
olhos claros e cabelos loiros, sofreu uma transformação 
e passou a ter a pele morena, cabelos e olhos escuros, 
indicando a chegada dos “brasileiros”. Atualmente, 
3,3% declaram-se negros, segundo o Censo IBGE 2010.

– Embora italianos fossem donos de terras, se 
equiparavam aos negros pelo trabalho. Eles não 
tinham o racismo impregnado, reproduziam a lógica 
racista lusa, e dá para dizer que estamos passando por 
um processo de transformação, porque há 30 anos 
ninguém dizia que era racista – percebe Caregnato.

A origem do racismo, portanto, estaria mais ligada 
à cultura brasileira do que à europeia. Na década de 
1950, o pesquisador João Spadari Adami chegou a se 
incomodar com a ideia de uma cidade racista e passou 
a identificar expressões racistas que eram ditas na 
cidade, mas as considerava fruto de “gente de fora”, 
ideia não descartada por Bertonha.

– Em parte, a relação dos descendentes de 
imigrantes italianos é a mesma de brancos brasileiros 
com os negros. Na maioria, tendem a ver os negros 
com olhar racista e até aceitam a convivência, 
desde que os negros fiquem “no lugar devido”. A 
única possível diferença é que os descendentes dos 
imigrantes europeus ainda tendem a formar sua 
identidade a partir de uma origem europeia, o que 
brancos brasileiros sem ascendência europeia recente 
não fazem tanto – observa Bertonha. 

O pesquisador acredita que isso até pode amplificar 
o conflito, mas não tanto:

– Essa equação “todo descendente de imigrante é 
automaticamente racista”  não é verdadeira. A maioria 
o é, mas tendo a ver nisso mais a influência do racismo 
da cultura brasileira do que, obrigatoriamente, que 
todo euro descendente tenha o gene racista. A origem 
europeia recente pode até amplificar aqui e ali o 
problema, mas o racismo é um problema brasileiro, 
não só dos descendentes europeus ou italianos.

– O que não ajuda em nada é dizer que Caxias é mais 
racista do que o resto – completa Caregnato.

Para Moore, ocorre justamente o contrário: o Brasil 
cultiva a ideologia da democracia racial, que nega a 
existência do racismo e, assim, dificulta seu combate.

Na década de 1930, o sociólogo pernambucano 
Gilberto Freyre, em Casa Grande & Senzala, 
introduz a ideia de que a miscigenação ocorrida 
no Brasil, ao superar os conflitos de classe e raça, 
tornou-se uma experiência bem-sucedida. 

A criação de grupos associativistas para negros, 
no mesmo período, mostra ao mestre em História 
e escritor Fabrício Romani Gomes que essa ideia 
pode ser contestada.

– Se nas décadas de 1920 e 1930 surgiram clubes 
para negros, é porque essa democracia não é tão 
democrática assim – provoca ele, que publicou o 
livro Sob a Proteção da Princesa e São Benedito: 

Identidade étnica, associativismo e projetos num 
clube negro em Caxias do Sul (1934-1988), tentando 
explicar o porquê da necessidade de fundar um 
clube, se os descendentes de italianos não eram 
racistas.

A instalação do 9º Batalhão de Caçadores em 
Caxias, em 1927, com militares vindos de Pelotas, 
aumentou a presença negra na cidade, bem como 
o sentimento de nacionalismo. Vale lembrar que 
justamente nesse período, durante o governo 
de Getúlio Vargas, acentuou-se uma política 
nacionalista, bem como a proibição de falar italiano. 
Gomes ressalta que o grupo fascista era forte 

politicamente em Caxias e, por causa do decreto 
de Vargas, não podia exercer sua italianidade e, 
ao contrário, o grupo afrodescendente exaltava o 
nacionalismo.

Em dezembro de 1933 foi criado o primeiro 
reduto voltado às mulheres negras em Caxias do 
Sul, o Clube das Margaridas, do qual não se tem 
muita informação, mas confirma a premissa que as 
negras, comparativamente às mulheres de outras 
etnias, ocupavam um papel mais destacado dentro 
do grupo social. 

No ano seguinte, foi fundado o Sport Clube 
Gaúcho, entidade que se tornou um marco, porque 

surgiu com a proposta de desfazer estereótipos que 
estavam ligados aos negros, como o de que eram 
feios, depravados sexualmente e pobres.

– O Gaúcho mostra uma outra forma de ser 
negro. Eram promovidos concursos de beleza e 
bailes de debutantes, os sócios eram selecionados e 
havia um fiscal de moralização no salão, mulheres 
solteiras não podiam se associar a menos que 
a família estivesse inserida. Os participantes 
investiam na elegância,  havia o baile da pelúcia, em 
que o traje era casacos de pele – conta Gomes.

Se havia um espaço social de convivência entre 
os negros, eles não se sentiam representados 

pela Festa da Uva.  Gomes observa que a cultura 
negra raramente foi expressa na festa – quando 
havia menção ao negro, estava sempre ligada à 
escravidão, à guerra ou ao trabalho.

O papel do clube durou até os anos 1970, quando 
as famílias dos fundadores ainda estavam na 
ativa, os interesses mudam depois e ela fica mais 
ligada ao carnaval. A escola de samba Protegidos 
da Princesa é, hoje, o braço mais expressivo da 
entidade.

– Um clube de elite negra ajudou a criar uma 
nova ideia sobre os negros na cidade, era um reduto 
de luta – diz.
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