
Separados por uma serra, Testo Alto e Rio da 
Luz são dois dos mais preservados núcleos 
rurais que refletem a colonização germânica 
no estado de Santa Catarina, localizando-se, 
respectivamente, em vales dos municípios 
de Pomerode e Jaraguá do Sul. Na região, 
predominam pequenas propriedades cujos 
habitantes têm hábitos culturais e identidade 
entrelaçados à sua formação. As construções, 
assim como os aspectos linguísticos, 
celebrações, culinária, religião, entre outros, 
guardam traços da imigração ocorrida a 
partir de meados do século XIX. Objetiva-
se, pois, o reconhecimento das referências 
desse contexto e, em especial, das edificações 
residenciais construídas durante o período 
de imigração nos núcleos rurais de Testo 
Alto e Rio da Luz, visando à valorização desse 
patrimônio.
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A formalização da relevância histórica e 
cultural dos Núcleos Rurais de Testo Alto e 
Rio da Luz, atrelada tanto às edificações in-
dividuais quanto ao conjunto da área rural 
circundante, foi realizada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), que estabeleceu o tombamento dos 
Conjuntos Rurais de ambas as comunidades 
em 2007. Este livro resulta das pesquisas ali 
desenvolvidas via Programa de Gestão dos 
Bens Culturais Tombados e Valorados na Área 
de Implantação da Linha de Transmissão 525 
kV Blumenau–Curitiba Leste [Municípios de 
Blumenau, Pomerode, Jaraguá do Sul, Corupá, 
São Bento do Sul, Campo Alegre (SC), Tijucas do 
Sul, Mandirituba e São José dos Pinhais (PR)]. 

O programa integra o licenciamento am-
biental, mecanismo indispensável para que 
se implantasse a linha de transmissão de 
energia entre Blumenau e Curitiba, na faixa 
territorial que cruza a poligonal de tomba-
mento de Rio da Luz e de Testo Alto. Assim, 
os bairros foram contemplados pelas medidas 
de compensação ligadas ao empreendimento. 
A linha de transmissão pertence à empresa 
Companhia Paranaense de Energia – Copel – e 
foi implantada pela IG Transmissão e Distri-
buição, contratante da Espaço Arqueologia, 
que implementou o programa cujo objetivo 
primeiro é ampliar a valorização deste patri-
mônio cultural.

As pesquisas ocorreram ao longo de 2018, 
2019 e 2020 e, por meio delas, foi realizado o 
mapeamento da cultura imaterial e de bens 
edificados de interesse histórico-cultural que 
representam o patrimônio arquitetônico lo-
cal. A partir dos resultados de uma pesquisa 
pautada na participação da comunidade e so-
cializada pelo Portal projetolumiar.com, fo-
ram gerados produtos como vídeos, aplicativo 
para smartphones, Mapa Cultural, instalação 
de placas de sinalização e de informação so-
bre os bens edificados, além de dois livros.

Um é este em suas mãos: “Morar na Co-
lônia: A Arquitetura da Imigração em Testo 
Alto e Rio da Luz”. 

Este livro é um produto concebido e exe-
cutado de forma coletiva, elemento que ca-
racteriza a Espaço Arqueologia no decorrer 
da sua história, e pretende lhe oferecer uma 
leitura que seja de grande valia para compre-
ender o processo migratório e a colonização 
desta região de Santa Catarina. A arquitetura, 
como outras manifestações da cultura de um 
povo, remete às permanências e dinâmicas 
do seu processo cultural.

Muito obrigado a toda a equipe Espaço Ar-
queologia pelo trabalho, e tenha uma leitura 
proveitosa!

Valdir Luiz Schwengber
Coordenador Geral do Programa
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Separados por uma serra, Testo Alto e Rio 
da Luz são dois dos mais preservados núcleos 
rurais que refletem a colonização germânica 
no estado de Santa Catarina, localizando-se, 
respectivamente, em vales dos municípios de 
Pomerode e Jaraguá do Sul. Na região, predo-
minam pequenas propriedades cujos habitan-
tes têm hábitos culturais e identidade entrela-
çados à sua formação. As construções, assim 
como os aspectos linguísticos, celebrações, 
culinária, religião, entre outros, guardam 
traços da imigração ocorrida a partir de me-
ados do século XIX. Objetiva-se, pois, o reco-
nhecimento das referências desse contexto 
e, em especial, das edificações residenciais 
construídas durante o período de imigração 
nos núcleos rurais de Testo Alto e Rio da Luz, 
visando à valorização desse patrimônio. 

No primeiro capítulo, o intuito é entro-
sar o leitor com a colonização e imigração 
europeia no local, para o entendimento dos 
seus aspectos culturais. Desenvolve-se, no 
segundo capítulo, a formação da paisagem 
consequente dessa ocupação desde os tem-
pos dos primeiros imigrantes, e como se deu 
o reconhecimento de sua importância cultu-
ral e histórica. O terceiro capítulo aborda a 
pequena propriedade rural na região, expli-
cando as construções feitas desde a chegada 
ao lote até a consolidação da vida da colônia. 
O quarto e último capítulo apresenta algumas 

características da técnica construtiva enxai-
mel, utilizada desde a imigração, junto a con-
clusões resultantes do estudo de edificações 
dos Núcleos Rurais de Testo Alto e Rio da Luz 
construídas nessa técnica. O conteúdo é divi-
dido entre as origens do sistema construtivo, 
os aspectos da estrutura de madeira, carac-
terísticas da volumetria e da estética dessas 
edificações e, por último, os interiores das 
casas.

Serão expostas falas de moradores, por 
meio da metodologia da história oral, tornan-
do-se uma forma de ampliar o processo de 
valorização do patrimônio. Além disso, dez 
casas foram estudadas mais a fundo, com le-
vantamento cadastral (em que são realizados 
desenhos e medições da edificação) de modo a 
poder exemplificar aspectos de interesse his-
tórico, cultural e arquitetônico que se repetem 
e em quantidade tal que inviabiliza a apresen-
tação de todas. Os critérios para o enfoque 
nessas casas foram: originalidade de seus in-
teriores, exteriores e entornos (construídos ou 
não); permanência e conservação de valores 
históricos materiais, de técnicas construtivas 
e da sua figuração estética e espacial.

Destaque-se que não somente as edifi-
cações que fizeram parte do levantamento 
cadastral, mas todos os informes e estudos 
acerca de outras foram de grande valia para 
desenvolver este livro. Durante os diálogos, 

atentou-se para informações relevantes con-
cedidas, tanto referentes aos bens edificados 
quanto à vida e costumes antigos ou atuais 
dos moradores. Na junção de informações, 
utilizou-se, ainda, bibliografia já existente 
sobre os temas, além do levantamento foto-
gráfico e observação de diversas edificações 
da região. 

A acolhida dos moradores das casas, bem 
como o interesse demonstrado nos produtos 
da pesquisa, teve grande influência nos resul-
tados deste livro. Desta feita, o conteúdo aqui 
apresentado é fruto de reflexões sobre os sis-
temas construtivos, os materiais, as formas 
de uso da moradia e sua disposição no lote, 
dando-se destaque para o relato das vivências 
dos mais idosos, que são memória viva, fonte 
de conhecimento sobre modos de construir e 
de viver nessas comunidades.
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O  INÍCIO  DA  COLONIZAÇÃO  
DE  POMERODE  E  JARAGUÁ  
DO  SUL  E  OS  NÚCLEOS  
RURAIS  DE  TESTO  ALTO  E  
RIO  DA  LUZ
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de transporte marítimos e a posição da Ale-
manha e da Itália na corrida imperialista 
foram alguns dos motivos que trouxeram 
os imigrantes ao sul do Brasil. Além disso, 
o governo brasileiro incentivou a imigração 
por várias razões. Uma era a necessidade de 
povoar as terras devolutas do Império – con-
sideradas “vazias”, pois índios e caboclos, na 
visão do governo da época, não serviam para 
a ocupação e o desenvolvimento –, além de 
“branquear” a população (MOTTA, 2011). Na 
época, vários intelectuais e governantes de-
fendiam a ideia desse “branqueamento” por 
meio da colonização, pois se sentiam incomo-
dados com a presença de indígenas, caboclos 
e negros na sociedade brasileira. “Em geral, 
havia pessimismo em relação à ideia de que 
a partir desses povos se criasse a base para 
uma nação civilizada e desenvolvida” (RADIN, 
2015, p. 148).

A política migratória brasileira, além de 
ocupar o território com a população europeia, 
visava atender à produção de gêneros alimen-
tícios. Na época, as monoculturas da cana-de-
-açúcar e do café cobriam, praticamente, to-
das as terras férteis do Nordeste e Sudeste do 
país, de modo a haver pouco espaço e mão de 
obra para a produção de subsistência (MOT-
TA, 2011). Logo, a imigração europeia ocor-
rida no Sul, a partir do século XIX, priorizou 
organizar propriedades que praticassem a 

Neste primeiro capítulo, aborda-se a colo-
nização europeia nas regiões do Vale do Itajaí 
e Norte Catarinense, que se deu a partir de 
meados do século XIX. Nesse contexto, ocor-
reu a instalação das colônias Blumenau (em 
1850) e Dona Francisca (em 1851), onde se 
insere a trajetória histórica dos Conjuntos 
Rurais de Testo Alto e Rio da Luz. Testo Alto 
pertence ao município de Pomerode, locali-
zado no norte do Vale do Itajaí, e Rio da Luz, 
a Jaraguá do Sul, ao sul do Planalto Norte. 
Dentre os fatores que impulsionaram essa 
colonização no Brasil, estavam a crise socio-
econômica europeia e as políticas imperiais 
brasileiras.

Na Europa, por volta do século XIX, a Re-
volução Industrial provocou mudanças pro-
fundas nas relações de trabalho e na lida com 
a terra, fazendo com que as cidades cresces-
sem desordenadamente e ocorresse grande 
êxodo rural. “Milhões de pessoas viram-se 
subitamente desalojadas de seus lugares e de 
suas atividades tradicionais” (IPHAN, 2011, p. 
18). Por isso, a emigração foi alternativa para 
aqueles que buscavam melhores condições 
de vida. Dos vários países escolhidos como 
destino, pequena parcela dirigiu-se ao Brasil, 
atraída pelas promessas do governo imperial 
e das companhias colonizadoras.

O sonho de ser proprietário de um pe-
daço de terra, o desenvolvimento dos meios 
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policultura com trabalho familiar, povoando, 
ao mesmo tempo, extensas áreas devolutas.

A Lei geral n. 514 de 1848, em seu Artigo 
16, reza que imigrantes agricultores não po-
deriam ser proprietários das terras ocupadas 
se, em cinco anos, não a fizessem produzir: 
caso as terras não fossem devidamente “ro-
teadas e aproveitadas”, voltariam ao domí-
nio provincial. Além disso, o Artigo proibia o 
uso de trabalho escravo (abolido somente em 
1888) em terras devolutas que fossem coloni-
zadas, o que fortaleceu ainda mais o trabalho 
familiar por colonos.

O governo brasileiro estabeleceu, tam-
bém, critérios legais sobre o tipo de imigrante 
que deveria entrar no território para ocupar 
suas terras. A legislação restringia a vinda 
de idosos e pessoas com deficiências, além de 
menores de 12 anos desacompanhados. Exi-
gia, ainda, um certificado de boa conduta dos 
cidadãos e atentava para a quantidade de mu-
lheres e homens solteiros (CARNEIRO, 1950).

O reconhecimento da naturalização do co-
lono estrangeiro, por meio do Decreto n. 397 
de 1846, era também outro fator que deve-
ria incentivar os imigrantes europeus. Desta 
forma, com o apoio do governo imperial, as 
províncias de Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Paraná passaram a ceder terras para as 
companhias colonizadoras que se comprome-
tessem a trazer colonos para a região. Essa 

política, no entanto, “[...] era praticada mais 
pelo governo imperial apoiando ações parti-
culares [de empresas colonizadoras] do que 
pelas próprias províncias” (PIAZZA; HÜBE-
NER, 1983, p. 63).

A  CHEGADA  DOS  
EUROPEUS  A  SANTA  
CATARINA

Blumenau e Dona Francisca eram “em-
preendimentos originalmente privados, onde 
predominou, desde o início, a presença de co-
lonos alemães” (IPHAN, 2011, p. 163). Tanto 
para essas colônias, como para Santa Catarina 
em geral, vieram muitos imigrantes alemães, 
visto que a Alemanha, diferentemente de al-
guns outros países europeus, “não possuía 
colônias para as quais pudesse canalizar seus 
‘excedentes populacionais’ e teve de fazê-lo 
para outros países” (WEIMER, 1994, p. 34). 
Essas duas colônias estimularam o surgi-
mento de muitas cidades no Vale do Itajaí e no 
Norte Catarinense, como Pomerode e Jaraguá 
do Sul, terras em que se inserem as comunida-
des rurais de Testo Alto e Rio da Luz.

Blumenau veio a tornar-se colônia oficial e 

recebeu, a partir de 1875, grande número 

de imigrantes italianos, seguidos de po-
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loneses, estabelecidos nas periferias do 

empreendimento. A Colônia Dona Fran-

cisca, da qual deriva o atual município de 

Joinville, permaneceu particular, embora 

tenha contado sempre com consideráveis 

investimentos do poder público. Contin-

gentes significativos de poloneses chega-

ram na colônia a partir do final do século 

XIX (IPHAN, 2011, p. 163).

A partir de 1880, empresários da Alema-
nha, agentes que pesquisavam a região, com 
apoio de políticos e adeptos da política im-
perialista e nacionalista, passaram a defen-
der o envio de grupos de pessoas como parte 
dessa estratégia. Entendiam que os emigran-
tes manteriam a etnia, a cultura, a língua e a 
nacionalidade alemã, formando “quistos étni-
cos”, vinculados ao império alemão. Para tal, 
as colônias agrícolas deveriam ser dirigidas 
para as regiões pouco povoadas, onde, com 
o tempo, seriam criadas as condições neces-
sárias para o incremento do comércio com a 
Alemanha (RICHTER, 1986, p. 24).

Vale lembrar que o termo “alemães”, utili-
zado para designar os imigrantes que vieram 
ao Vale do Itajaí, engloba também pessoas ori-
ginárias de locais como os “Estados do Reich, 
incluindo a Alsácia-Lorena, Luxemburgo, Suí-
ça, Áustria, Hungria, Romênia, Polônia, Rússia 
e suas Províncias Bálticas e das regiões que 
passaram a integrar o Império Austro-Húnga-

ro e imediações” (JOCHEM, 2002, p. 18), visto 
que a Alemanha só passou a ser um Estado 
unificado em 1871, quando já havia aconte-
cido a entrada dos primeiros imigrantes ger-
mânicos nas colônias brasileiras.

A imigração passou a ser um negócio 
rentável para as empresas privadas, desde a 
morte de Dona Leopoldina, em 1826, e a saída 
de Dom Pedro I do Brasil, em 1831 (MEDINA; 
TELES, 1997). Neste contexto, destaca-se a Lei 
n. 601, de 18 de setembro de 1850 (conheci-
da como “Lei de Terras”), promulgada por D. 
Pedro II, que dispunha sobre as terras devo-
lutas, determinando sua medição, demarca-
ção e uso para colonização. Após medidas e 
demarcadas, as terras deveriam ser “cedi-
das a título oneroso, assim para empresas 
particulares, como para o estabelecimento 
de colônias de nacionaes e de extrangeiros, 
autorizando o Governo a promover a coloni-
zação extrangeira na forma que se declara” 
(BRASIL, 1850).1 Também, em seus Artigos 
17 a 21, sobre os procedimentos relativos aos 
imigrantes e ao estabelecimento das colônias, 
fica evidente a importância dessa lei para o 
impulso da colonização.

Se por um lado a Lei de Terras favoreceu 
a imigração, pois regulamentava a proprie-
dade privada da terra pela escrituração pú-
blica, por outro interferiu no modo de vida 
das populações nativas, considerando que 

1 Texto transcrito conforme 
ortografia da época.
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a noção de propriedade que historicamente 
construíram divergia muito da dos coloni-
zadores (RADIN, 2015). Além disso, em certa 
medida, essa lei dificultou a vida daqueles que 
não tinham recursos para comprar as terras 
devolutas, como foi o caso dos negros libertos, 
desde1888, e dos caboclos nativos da região 
(ZIMMER, 2002).

Ainda no decorrer da fase de ocupação 
europeia, houve muitos conflitos entre imi-
grantes e indígenas (Xokleng), revelando que 
o Vale do Itajaí e o Norte Catarinense eram 
intensamente habitados pelos nativos. Tal 
disputa refletia as grandes diferenças étnicas 
e culturais que existiam entre eles, inclusive a 
própria noção de humanidade que se tinha so-
bre o índio (IPHAN, 2011; WITTMANN, 2005). 

A ocupação destas terras devolutas era 
vista pelos índios como invasão do seu espa-
ço, pois os núcleos coloniais interrompiam 
sua rota de passagem em direção ao litoral e 
ao planalto catarinense. Os colonos, por outro 
lado, não admitiam o trânsito dos nativos por 
seus lotes. Dessa maneira, o conflito tornava-
-se inevitável à medida que a colonização se 
dirigia mais para o interior (ZIMMER, 2002). 

Aos indígenas sobreviventes, coube o 
deslocamento para regiões mais adentro, em 
busca de recursos naturais. Afora isso, era a 
única forma de evitar os ataques dos bugrei-
ros.2 O contato entre esses povos tão diferen-

2 “Bugreiros” eram grupos 
de pessoas contratadas 
por colonos para 
exterminar indígenas.

Colonização alemã 
em Santa Catarina

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2020. 
Adaptação de Maar; 
Peron; Del Prá Netto 
(2011).
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tes provocou uma série de fatos lamentáveis 
na história de Santa Catarina (WITTMANN, 
2005). Cabe ressaltar que os Xokleng, embora 
arredios ao contato, tinham pleno conheci-
mento da presença dos brancos e agiam de 
acordo com este novo cenário histórico. A 
própria topografia serrana facilitou-lhes ob-
servar, frequentemente, os brancos, que vi-
viam em áreas mais baixas (SANTOS, 1973).

AS  COLÔNIAS  E  
A  FORMAÇÃO  DE  
POMERODE  —  TESTO ALTO

Apesar de ter tido início no mesmo ano 
da promulgação da “Lei de Terras”, a colônia 
Blumenau, fundada em 1850, foi fruto de um 
empreendimento privado de Hermann Bruno 
Otto Blumenau, que tinha origem alemã (ZIM-
MER, 2002). Após saber da possibilidade de 
implantar uma área colonial na região sul do 
Brasil, Hermann Blumenau entrou em contato 
com os órgãos públicos e particulares, para es-
tabelecer esse núcleo à beira do rio Itajaí-Açu.

Em sociedade com Fernando Hackardt, 
Hermann Blumenau fundou uma empresa 
particular, chamada Blumenau & Hackar-
dt, comprando terras próximas ao Ribeirão 
Garcia, hoje um bairro de Blumenau, e viajou 

Território Xokleng 
na Região Sul

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2020. 
Adaptação de Piazza 
(1970). Disponível 
em: https://
narrativadeviagem.
wordpress.
com/2017/02/19/
formacao-territorial-
do-vale-do-itajai-sc. 
Acesso em: 26 fev. 2020.
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para a Alemanha em busca de colonos. Depa-
rando-se com algumas campanhas negativas 
em relação à migração no Brasil, conseguiu 
reunir apenas 17 pessoas – maioria homens 
solteiros, exceto por duas famílias. Mas an-
tes mesmo de chegar às margens do Itajaí-Açu 
com o grupo de imigrantes, Hackardt desfez a 
sociedade com Blumenau (IPHAN, 2011).

No começo, a colônia enfrentou sérias 
dificuldades financeiras, mas, ao fim da dé-
cada de 1850, graças ao apoio financeiro do 
governo imperial, já havia em torno de 943 
moradores (HUNSCHE, 1986). Após 20 anos 
de fundação, a colônia Blumenau, que no 
início contava com apenas um carpinteiro, 
já possuía “35 carpinteiros, 27 pedreiros e 
8 olarias”, para construir as cidades e aten-
der à demanda habitacional que se estendera 
pelos dois lados do Rio Itajaí e ao longo dos 
ribeirões (VIDOR, 1983, apud WITTMANN, 
2019, p. 208).

[Em 1852], a colônia já contava com um 

médico, um professor, um jardineiro, um 

alveitar, um ferreiro, um espingardeiro, 

um torneiro, dois alfaiates, dois sapatei-

ros, um pedreiro-escultor, um cavoquei-

ro, três marceneiros, um construtor de 

engenho, um moleiro, dois carpinteiros e 

um tanoeiro. Os demais eram agriculto-

res. Abrigados no barracão improvisado, 

os ingressos iam, pouco a pouco, toman-

do frente nos serviços agrícolas (IPHAN, 

2011, p. 70).

Esse número de profissionais, incentiva-
do por Hermann Blumenau, visava, além da 
autonomia da colônia, abrir novos caminhos 
em outras localidades estratégicas da provín-
cia catarinense, tanto em direção ao litoral 
quanto ao planalto (IPHAN, 2011). No ano de 
1859, porém, a Alemanha proibiu a vinda de 
novos emigrantes ao Brasil, “em decorrência 
das denúncias de que trabalhavam lado a lado 
com escravos e que sofriam maus tratos”. Isso 
enfraqueceu a colônia de Blumenau, que, en-
tregue ao controle do governo imperial, em 
1860, recebeu recursos consideráveis (RA-
DIN, 2015, p. 154). De 1860 a 1880, Hermann 
Blumenau passou a administrar a colônia 
como diretor, em troca de um soldo anual.

Entretanto, a proibição sobre a vinda dos 
emigrantes ao Brasil não durou muito tem-
po, e em 1860, o governo alemão retomou as 
propagandas em favor da imigração ao Brasil, 
atraindo, principalmente, a população de Po-
merânia (Pommernland), do norte da Alema-
nha. Isso ocorreu porque a região:

[...] pertencia nesta época ao Estado Ab-

solutista Prussiano, onde a servidão, 

apesar de abolida oficialmente em 1808, 

ainda continuava em vigor e as obrigações 

senhoriais ainda persistiram por muito 

tempo. A reforma agrária prussiana de 
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1816 fortaleceu ainda mais o poder dos 

proprietários rurais [...] e intensificou a 

miséria rural, pois os camponeses sofre-

ram espoliação econômica e perderam as 

terras comunais (ZIMMER, 2002, p. 23).

A situação dos camponeses na Pomerânia 
não era nada boa: trabalhavam nas grandes 
propriedades rurais e recebiam baixos salá-
rios. Entre suas obrigações estavam o cultivo 
e colheita do trigo, centeio, cevada e batata 
(ANDERSON, 1993). Por volta de 1861, emi-
grantes da Pomerânia, em sua maior parte 
agricultores sem-terra, vieram ao Vale do 
Itajaí em busca de terra própria e melhores 
condições de vida. Instalaram-se na Itoupava 
Central (Blumenau), Warnow (Indaial), Estra-
da Pomeranos (Timbó) e Vale do Rio do Testo 
(atual Pomerode). Para esta última região, 
vieram famílias pomeranas orientais, pe-
quenos agricultores e pastores em condições 
precárias, além de artesãos e empregados po-
meranos das pequenas indústrias pesqueiras 
próximas ao Mar Báltico (GUENTHER, 1994).

Com o desenvolvimento da imigração, as 
companhias colonizatórias buscavam outros 
espaços para abrigar os colonos recém-che-
gados. Com isso, formaram-se novas comu-
nidades ao longo dos rios menores, afluentes 
de ambas as margens do rio Itajaí-Açu, esten-
dendo-se por todo o Vale do Itajaí. É assim que 
surge a comunidade de Testo Alto,3 a norte do 

3 Segundo Zimmer (2002), o 
termo “Testo” tem ligação 
com o nome indígena 
atribuído a um pote de 
cerâmica, que tinha sido 
achado no rio, por um dos 
primeiros colonos, daí a 
denominação “Alto rio do 
Testo”.

centro da colônia Blumenau, ao longo do rio 
do Testo – em cuja margem esquerda situa-se 
o município de Pomerode. 

Também em 1861, na foz do rio do Tes-
to, formou-se a povoação de Badenfurt, com 
imigrantes de Baden, vindos do sul da Alema-
nha. Ainda no mesmo ano, imigrantes vindos 
do norte da Alemanha estabeleceram-se às 
margens do rio do Testo acima. Em 1863, o 
engenheiro agrimensor August Wunderwald 
explorou esse rio e seus afluentes e demarcou 
novos lotes aos imigrantes que iriam se esta-
belecer nos anos seguintes (ZIMMER, 2002).

A colonização de Pomerode4 remonta, 
pois, ao ano de 1863, com o propósito de in-
crementar o comércio entre as colônias de 
Blumenau e Dona Francisca. Os primeiros 
imigrantes, liderados por Ferdinand Hackar-
dt, sócio de Hermann Blumenau, decidiram 
subir um afluente do rio Itajaí-Açu desde o 
bairro Badenfurt, em Blumenau. Para isso, 
abriram picadas ao longo do curso do rio, que 
ficou conhecido como rio do Testo, garantindo 
o acesso a recursos naturais e à própria água. 
Os colonos, então, estabeleceram-se em um 
sistema de minifúndios (pequenas proprieda-
des), passando a cultivar fumo, batata, man-
dioca, cana-de-açúcar, milho e feijão. Além 
disso, executavam trabalhos temporários 
em serviços públicos, como a abertura de es-
tradas, e adquiriam “fiado” (a prazo) alimen-

4 Há duas versões para o 
surgimento do nome 
Pomerode. Em alguns 
livros consta que 
deriva de Pommeroda, 
designação de um 
Ribeirão formado pelos 
Ribeirões Rauffmann 
e Ribeirão do Saco 
(Pomerode Fundos), 
afluentes do rio do Testo, 
próximo ao centro da 
cidade. Em outras obras, 
o nome está relacionado 
à origem dos fundadores, 
imigrantes vindos da 
Pomerânia (Pommern), 
norte da Alemanha. 
Literalmente, é a junção 
do radical Pommern e 
do verbo rodern, verbo 
alemão que significa 
“tirar os tocos, tornar a 
terra apta para o cultivo”.
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tos e ferramentas nas “vendas”,5 enquanto as 
primeiras colheitas não vingavam (ZIMMER, 
2002).

Em 1880, chegaram as últimas levas de 

imigrantes pomeranos ao Rio do Testo/Po-

merode, mas durante os dezenove anos de 

ocupação deste vale ingressaram também 

na região famílias de outros Estados Ale-

mães, como da Prússia, Schleswig-Hols-

tein e Westfália. [No decorrer do] período 

de povoamento do Rio do Testo não foram 

encontrados registros de entrada de lusos, 

italianos, russos e poloneses na região 

(WAHLE, 1950, p. 131).

Rogério Siewert, morador de Testo Alto, 
em sua obra biográfica, conta que sua família 
veio para o bairro em 1868, originária da an-
tiga região da Pomerânia e partindo do Porto 
de Hamburgo, na Alemanha. Seu trisavô, Carl 
Siewert, imigrou em busca de melhores con-
dições de vida e comprou os lotes 151 e 152 
– região que, por ser mais retirada, ainda pos-
suía lotes vagos, visto que a família foi uma das 
últimas a chegar no bairro. Com Carl, o bisavô 
de Rogério – chamado Wilhelm – chegou ao 
Brasil aos dois anos de idade (SIEWERT, 2018).6

A imigração alemã no Vale do Itajaí, por-
tanto, deu-se a partir do rio Itajaí-Açu, com a 
implantação da colônia Blumenau – cujo nú-
cleo é o atual centro urbano de Blumenau –, 
espalhando-se por seus afluentes. A expan-

5 Antigo estabelecimento de 
comércio e também onde 
os colonos tinham acesso 
a correspondências, 
jornais e notícias da 
região.

6 O avô de Rogério (chamado 
Albert, filho de Wilhelm) 
construiu a edificação 
conhecida como “Casa 
Siewert”, em 1913, 
existente ainda hoje, e 
que será abordada no 
capítulo 4 deste livro.

são colonial fez-se desse núcleo, principal-
mente pelos cursos d’água, e formou novas 
comunidades.

AS  COLÔNIAS  E  A  
FORMAÇÃO  DE  JARAGUÁ  
DO  SUL  —  RIO  DA  LUZ

Da mesma forma, aconteceu a imigração 
no Vale do Rio da Luz, que é um afluente do 
rio Jaraguá e faz parte da bacia do rio Itapo-
cu. A ocupação do Vale do Itapocu aconteceu 
a partir da implantação da colônia Jaraguá, 
que era, inicialmente, uma expansão da colô-
nia Dona Francisca – atual Joinville (IPHAN, 
2011). A colonização no Vale do Rio da Luz, 
assim como no Vale do Rio do Testo (regiões 
em destaque nesse estudo), foi majoritaria-
mente germânica no transcorrer da segunda 
metade do século XIX e início do XX (PFIF-
FER, 2013). 

A área que hoje corresponde à cidade de 
Jaraguá do Sul, onde está situada a comuni-
dade rural de Rio da Luz, teve sua origem 
“oficial”, principalmente, nas colônias Jara-
guá (área entre a margem direita do Itapocu 
e a margem esquerda do rio Jaraguá) e Dona 
Francisca (margem esquerda do rio Itapocu). 
As terras da margem direita do rio Jaraguá 
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eram de domínio do Estado e foram povoa-
das pela Companhia Terras e Colonização de 
Blumenau.

Na formação das colônias Jaraguá e Dona 
Francisca, nota-se uma trajetória um pouco 
diferente da que ocorreu em Blumenau. Até 
meados do século XIX, no sul do Brasil, ainda 
havia extensas porções de terra consideradas 
desocupadas pelo governo da época – uma vez 
que essas regiões eram ocupadas por grupos 
indígenas e caboclos, sem registro de proprie-
dade. Sendo “devolutas”, eram consideradas 
propriedade do Império, por não terem des-
tinação pelo poder público. Partes dessas ter-
ras, então, passaram a ser usadas como dote 
de casamento em favor das filhas de D. Pedro 
I, como forma de assegurar prestígio entre as 
famílias da aristocracia europeia (RICHTER, 
1983).

Nas terras ao norte da Província de San-
ta Catarina, cerca de 25 léguas quadradas 
(40.000 hectares) foram concedidas ao prín-
cipe de Joinville, Francisco de Orléans (filho 
do rei da França), como dote pelo casamento 
com a princesa Francisca Carolina (filha de D. 
Pedro I e irmã de D. Pedro II) em 1843. Como 
na época a França passava por crise financei-
ra, ocorreu a venda de parcela dessas terras. 
Cerca de 8 léguas quadradas (12.800 hecta-
res) localizadas às margens do rio Cachoeira 
foram vendidas para o senador hamburguês 

Christian Matthias Schröder, fundador da So-
ciedade Colonizadora de Hamburgo (SCH),7 
que iria colonizá-las. Nesse contexto, o prínci-
pe vende também à empresa outras 12 léguas 
quadradas (19.200 hectares) de terras (RICH-
TER, 1983). Surgiu aí a colônia Dona Francis-
ca, uma das primeiras colônias privadas em 
território nacional. 

Compradas pela Sociedade Colonizadora 
de Hamburgo (formada por 20 empresários), 
essas terras passaram a ser colonizadas em 
1851, atraindo menos de 200 colonos. O ob-
jetivo era que, em cinco anos, fossem trazi-
dos cerca de 1.500 imigrantes, com o fim de 
fortalecer os negócios no Brasil (BREPOHL; 
NADALIN, 2019). Na margem direita do Rio 
Cachoeira, desembarcaram, então, pequenos 
barcos de madeira com emigrantes da Suíça, 
Alemanha, Noruega e outros. Desse modo, 
foram se diversificando as profissões e as 
opções de serviços na colônia, que, no início, 
eram principalmente de agricultores, artífi-
ces e artesãos (RICHTER, 1983).

Segundo o contrato [estabelecido pela 
SCH], os colonos deveriam pagar a despe-

sa da viagem na base de 3 dias de trabalho 

por semana; também se obrigavam a tra-

balhar para os diretores da colônia, dedi-

cando-se à construção de estradas, esco-

las, hospitais e igreja, além do pagamento 

de 2.000 réis de imposto anual (o equiva-

7 Devido aos altos custos 
do empreendimento 
migratório (arrendar 
navios, demarcar terras, 
divulgar os atrativos 
da região, construir 
abrigos provisórios, dar 
condições de subsistência 
enquanto a terra não 
é produtiva etc.), foi 
formada a SCH, em 1842, 
com agência no Rio de 
Janeiro, em parceria com 
um rico comerciante 
de Hamburgo, dono de 
navios.
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A colônia Jaraguá teve início em 1864, 
quando a princesa Isabel, filha de D. Pedro 
II, casou-se com Gastão de Orléans, o “Conde 
d’Eu”. Ambas as margens do rio Itapocu fa-
ziam parte do dote matrimonial, e no início 
de 1876 foi fundado ali o “Estabelecimento 
Jaraguá” pelo belga naturalizado brasileiro, 
coronel e engenheiro militar Emílio Carlos 
Jourdan, amigo do casal. O seu maior propó-
sito era demarcar as terras dotais, recebendo 
por isso a concessão de uma área de 25 léguas 
quadradas (SOTO, 2010). Na época, Jourdan 
trouxe consigo “[...] 60 trabalhadores, dos 
quais 54 pretos e 6 brancos, todos lavradores 
e quase todos originários do norte do país” 
(IBGE, 1957, p. 190).

Em 1879, chegaram os primeiros imi-
grantes alemães às terras demarcadas, via 
colônia Dona Francisca. Anos antes da pri-
meira expedição de Jourdan, no entanto, o 
engenheiro Emílio Odebrecht explorou o 
Morro da Luz em 1864, para abrir esse ca-
minho entre as colônias Blumenau e Dona 
Francisca. Hoje, a passagem é a estrada que 
liga as localidades de Testo Alto e Rio da Luz, 
pela Serra Jaraguá (IPHAN, 2011). Nessa ex-
ploração, Odebrecht deu o nome que a região 
carrega até atualmente. De acordo com o se-
nhor Gerold Duwe:8

“Ele que demarcou as terras, Emílio Ode-

brecht chamava ele, ele que demarcou. Ele 

8 Entrevista realizada no dia 
28 de janeiro de 2020.

lente a 25% do valor de um escravo ou 2,5 

kg de açúcar em 1850). O preço do lote era 

muito baixo, custando mais ou menos 3 

marcos por hectare: ainda usando o preço 

do açúcar como referência, com essa soma 

seria possível comprar, na Inglaterra, 2 kg 

do produto (BREPOHL; NADALIN, 2019).

De 1850 até 1888, a SCH encaminhou à 
colônia Dona Francisca 17.408 imigrantes de 
diferentes partes da Europa. Entretanto, a 
maior parte deles era de origem alemã (70,6%). 
Estabelecidos como pequenos proprietários, 
esses colonos dependiam do crédito e do tra-
balho oferecidos pela empresa colonizadora e 
particulares para pagar as dívidas relativas à 
compra das passagens, alimentos, ferramentas 
e utensílios, aquisição do terreno e construção 
da moradia (FERREIRA, 2019, p. 2).

Assim, as terras do atual município de Ja-
raguá do Sul que pertenciam à colônia Dona 
Francisca (hoje Joinville), localizada na mar-
gem esquerda do rio Itapocu, foram coloni-
zadas pela Sociedade Colonizadora de Ham-
burgo com imigrantes alemães. Em 1895, a 
colônia Jaraguá – onde se localiza a região de 
Rio da Luz, que era uma via de ligação entre 
Pomerode e Joinville – foi anexada a Joinville, 
transformando-se em 2º Distrito. Somente em 
1934 houve a emancipação político-adminis-
trativa da cidade de Jaraguá do Sul, desmem-
brando-se de Joinville (KITA, 2000).
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era de Blumenau, era engenheiro, alemão 

[...] com o funcionário dele, quando foi 

pescar no riacho da Luz, no Rio da Luz, 

ele percebeu que tinha muito vaga-lume 

[...] pronto, tava feito o nome. Era ‘Rio da 

Luz’, né. ‘Ribeirão da Luz’, ‘Rio da Luz’. Por 

causa dos vaga-lumes... da abundância de 

vaga-lumes que tinha lá [...] ele tinha a in-

cumbência de dar o nome, né, pra saber 

onde é que eles estavam, pra poder arre-

cadar, receber o dinheiro.” (Gerold Duwe)

“O Vale do Rio da Luz foi uma das primei-
ras regiões do interior da antiga colônia do 
Jaraguá a ser colonizada, a partir de 1861, 
conforme as primeiras escrituras de terras 
reveladas pelas autoridades de Blumenau 
[SC] que tinham controle da venda dos lotes 
coloniais da região do Rio da Luz” (PFIFFER, 
2013, p. 16). Na região, já existiam três qui-
lombos, formados por escravos fugitivos 
vindos de fazendas de São Francisco do Sul, 
Barra Velha, Araquari – na época, chamada de 
Paraty (TRENTINI, 2016). Depois, chegaram 
italianos, remigrados da colônia Blumenau, 
especialmente de Rio dos Cedros (PIAZZA; 
HÜBENER, 1983).

No decorrer da demarcação das terras do-
tais, Jourdan passou por muitas dificuldades, 
principalmente financeiras, e, em 1888, teve 
que assinar uma escritura de desistência e 
retornar ao Rio de Janeiro. Com a Proclama-

ção da República (1889), as terras da margem 
direita do rio Jaraguá (onde fica a região de 
Rio da Luz), antes propriedade da família real 
como terras dotais, passaram ao domínio da 
União e foram demarcadas e colonizadas pelo 
Estado por intermédio do Departamento de 
Terras e Colonização, sediado em Blumenau. 
Desse modo, a partir de 1890, vieram imigran-
tes alemães, húngaros e italianos (KITA, 2000).

Evandro Rux,9 morador de Rio da Luz, 
conta um pouco da história de como os seus 
antepassados vieram para o bairro a partir de 
Blumenau. Evandro é bisneto de Guilherme, 
que veio para o Brasil com 7 anos de idade, 
junto com seu pai, Augusto,10 de 36 anos. De 
acordo com Evandro, com base na data de 
nascimento de Augusto na lápide do cemitério 
do bairro, a família deve ter vindo por volta 
de 1880.

“Pelo que contavam assim, a minha vó, 

que tinha bastante lembranças daquela 

época, e o meu avô também falava algu-

ma coisa, eles vieram pelo porto seco de 

Blumenau. Antigamente, tinha um porto lá 

de imigrantes, daí ele vinha por lá e avan-

çava por Pomerode e acabava vindo pra 

Jaraguá. Essas terras aqui já pertenciam, 

pelos documentos que a gente achou, per-

tenciam a outra família alemã, e eles com-

praram essa terra provavelmente ainda 

começo de 1900.” (Evandro Rux)

9 Entrevista realizada no dia 
15 de fevereiro de 2019.

10 Augusto e Guilherme 
construíram a edificação 
conhecida como “Casa 
Rux”, existente ainda 
hoje, e que será abordada 
no capítulo 4 deste livro.
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TESTO  ALTO  E  RIO  DA  
LUZ:  RELAÇÕES

Essa comercialização dos lotes na região 
do Rio da Luz, ocorrida a partir de 1890, era 
de grande interesse de Hermann Blumenau. 
Desde a fundação da colônia, ele queria in-
terligá-la com Dona Francisca, o que ocorreu 
através do Vale do Itapocu (IPHAN, 2011). 
Pelo mapa, visualiza-se a distribuição de 
lotes ao longo de rios e caminhos por onde 
chegavam os imigrantes. Assim, é possível ter 
noção de proximidades entre as comunidades 
de Testo Alto e Rio da Luz, que são separadas 
pela serra e, atualmente, pelos limites entre 
os municípios de Pomerode e Jaraguá do Sul. 
A similaridade entre as regiões se dá pelo his-
tórico de colonização e imigração, assim como 
pela forma de ocupação no território.

Ainda que, com o passar dos anos, as ci-
dades de Pomerode e Jaraguá do Sul tiveram 
diferenças na gestão pública, as regiões de 
Testo Alto e Rio da Luz viram seus valores 
reconhecidos como patrimônio nacional de 
maneira conjunta, pelas semelhanças com o 
processo colonizador, de imigração germâni-
ca, que resultou nos tipos de construções e 
outros aspectos culturais – como gastrono-
mia, celebrações e religiosidade –, presentes 

Parcela do Mapa 
Cadastral do 

Vale do Itajaí, 
organizado por José 

Deeke, até 1928, 
com a divisão dos 
lotes. Em foco, as 
regiões do Rio do 

Testo e Rio da Luz.

Fonte: Arquivo Histórico 
José Ferreira da Silva 

(Blumenau).
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no território. O modo de vida dos imigrantes, 
junto à base da economia e os materiais dis-
poníveis na natureza foram determinantes 
no desenvolvimento da paisagem em questão, 
como se explica no próximo capítulo. 

A  DEMARCAÇÃO  DOS  
LOTES  E  O  INÍCIO  
DA  OCUPAÇÃO  DAS  
COLÔNIAS

Normalmente, antes de iniciar a ocupação 
do território das colônias, acontecia a abertu-
ra de uma picada principal, chamada de linha 
por algum “agrimensor habilitado no manejo 
do teodolito”, que a faria em um traçado li-
near. Os lotes eram demarcados em seguida, 
abrindo picadas secundárias, ortogonais a 
essa linha e com distâncias antes estabele-
cidas (WEIMER, 1994, p. 37). À medida que 
novas levas de imigrantes chegavam, novos 
lotes iam sendo demarcados ao longo das pi-
cadas já abertas, formando linhas coloniais 
cada vez mais distantes da sede, expandindo 
as colônias, com ocupação feita da mesma for-
ma em toda a região: traçado dos eixos viários 
a partir de rios, ao longo dos quais se distri-
buíam os lotes.

Enquanto aconteciam medições e demar-
cações, as famílias recém-chegadas eram 
abrigadas na sede administrativa da colônia 
(como Blumenau e Dona Francisca), no cha-
mado barracão dos imigrantes, onde era, ini-
cialmente, garantida a subsistência dos colo-
nos. Depois de distribuídos os lotes (vendidos 
ou sorteados, dependendo do tipo de iniciati-
va colonizatória), no princípio da ocupação, a 
família poderia construir um rancho para se 
abrigar11 enquanto derrubava a floresta para 
as primeiras plantações ou poderia manter-
-se abrigada no barracão, deslocando-se com 
regularidade até seu pedaço de terra para tra-
balhar. Isso dependia da proximidade do lote 
com a sede colonial. 

Porém, muitas vezes, pelo fato de as co-
lônias terem sido implantadas aos poucos, 
os lotes podiam levar anos para serem de-
marcados. Segundo o Iphan (2011, p. 114), 
“em muitos casos o colono só tinha acesso às 
suas terras se ele próprio abrisse as primeiras 
picadas”. O desenvolvimento das colônias, en-
tão, em termos de paisagem, foi se dando len-
tamente e sem muito planejamento ao longo 
dos caminhos abertos segundo as condições 
naturais do relevo, que se prolongavam cada 
vez para mais longe do centro colonial. O se-
nhor Gerold Duwe12 explica que essas picadas 
usadas para o acesso ao bairro Rio da Luz ha-
viam sido abertas pelos indígenas que ali já 

11 As primeiras construções 
e a evolução dos 
abrigos são assuntos 
aprofundados no próximo 
capítulo.

12 Entrevista realizada em 
28 de janeiro de 2020.
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residiam: “No Rio da Luz, você pode observar 
que o primeiro traçado da rua praticamente 
é o mesmo ainda, que é sempre margeando o 
rio, porque os índios já tinham demarcado”.

Como outros grupos de imigrantes, no co-
meço, os alemães ocuparam as áreas particu-
lares, mas com as migrações sequentes, espa-
lharam-se também por outras regiões, indo 
para o interior. O mesmo ocorreu com a for-
mação dos núcleos rurais de Testo Alto e Rio 
da Luz (IPHAN, 2011). Como se pôde perceber, 
os imigrantes chegavam às colônias por meio 
da navegação nos rios, considerando que a re-
gião era coberta por matas que dificultavam o 
acesso por terra. As cidades foram nascendo 
a partir dos portos fluviais, que permitiam o 
acesso tanto ao interior das colônias quanto 
aos portos marítimos – por onde entravam e 
saíam pessoas e mercadorias. Assim como os 
centros de Blumenau e Joinville, o desenvolvi-
mento de Pomerode e Jaraguá do Sul fez-se às 
margens de cursos d’água, ainda que também 
fossem abertos caminhos terrestres, os quais, 
no início, eram simples picadas,13 por vezes 
abertas pelos próprios colonos. 

A sede ou centro colonial também pode 
ser chamado de vila ou Stadtplatz. Esse lo-
cal concentrava as funções não agrícolas, os 
serviços religiosos e escolares, as administra-
ções, os comércios, os serviços de comunica-
ções e de polícia, as sedes de Schützenverein 

13 Como são chamados os 
primeiros e estreitos 
caminhos.

Stadtplatz da colônia Blumenau no ano 1869

Em primeiro plano, a casa e o jardim do diretor, Dr. Hermann Blumenau. Em segundo plano, as primeiras 
construções da colônia (atual Rua das Palmeiras) e o rio Itajaí-Açu. Fonte: Arquivo Histórico José Ferreira da 
Silva (Blumenau).
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residiam: “No Rio da Luz, você pode observar 
que o primeiro traçado da rua praticamente 
é o mesmo ainda, que é sempre margeando o 
rio, porque os índios já tinham demarcado”.

Como outros grupos de imigrantes, no co-
meço, os alemães ocuparam as áreas particu-
lares, mas com as migrações sequentes, espa-
lharam-se também por outras regiões, indo 
para o interior. O mesmo ocorreu com a for-
mação dos núcleos rurais de Testo Alto e Rio 
da Luz (IPHAN, 2011). Como se pôde perceber, 
os imigrantes chegavam às colônias por meio 
da navegação nos rios, considerando que a re-
gião era coberta por matas que dificultavam o 
acesso por terra. As cidades foram nascendo 
a partir dos portos fluviais, que permitiam o 
acesso tanto ao interior das colônias quanto 
aos portos marítimos – por onde entravam e 
saíam pessoas e mercadorias. Assim como os 
centros de Blumenau e Joinville, o desenvolvi-
mento de Pomerode e Jaraguá do Sul fez-se às 
margens de cursos d’água, ainda que também 
fossem abertos caminhos terrestres, os quais, 
no início, eram simples picadas,13 por vezes 
abertas pelos próprios colonos. 

A sede ou centro colonial também pode 
ser chamado de vila ou Stadtplatz. Esse lo-
cal concentrava as funções não agrícolas, os 
serviços religiosos e escolares, as administra-
ções, os comércios, os serviços de comunica-
ções e de polícia, as sedes de Schützenverein 

13 Como são chamados os 
primeiros e estreitos 
caminhos.

Stadtplatz da colônia Blumenau no ano 1869

Em primeiro plano, a casa e o jardim do diretor, Dr. Hermann Blumenau. Em segundo plano, as primeiras 
construções da colônia (atual Rua das Palmeiras) e o rio Itajaí-Açu. Fonte: Arquivo Histórico José Ferreira da 
Silva (Blumenau).

(Sociedade de Caça e Tiro), o ancoradouro 
de embarcações, entre outros. Tais sedes 
das colônias foram elementos importantes 
a caracterizarem as comunidades coloniais 
em Santa Catarina, no século XIX, pois era, 
sobretudo, por meio delas, que os colonos 
mantinham contato com outros lugares, bem 
como as atividades sociais e econômicas uns 
com os outros. Desde os primeiros tempos, 
esses locais eram chamados pelos colonos 
de Stadtplatz, que, em alemão, quer dizer 
“lugar da cidade” (de Stadt, cidade e Platz, lu-
gar) (WEIMER, 1994). Além de desempenhar 
funções urbanas, foi ali que se formaram as 
primeiras indústrias nas colônias.

No século XIX, localidades como Brusque 

ou Blumenau podiam ser chamadas de 

Stadtplatz, algo equivalente à cidade, mas 

suas características estavam bem mais 

próximas de uma aldeia ou vila, ponto de 

referência ao mesmo tempo urbano e al-

deão para o campesinato. Seus moradores, 

por certo, faziam parte da colônia! (SEY-

FERTH, 1993, p. 48). 

A linha de fundo dos lotes demarcados nas 
colônias poderia ser traçada de forma retilínea, 
com lotes de diferentes profundidades a partir 
do rio, escalonada ou seguir o mesmo traça-
do sinuoso dos cursos d’água, resultando em 
vários lotes de mesma profundidade (DEEKE, 
1995, apud WITTMANN, 2019). Os lotes eram 

estreitos e compridos, paralelos entre si e per-
pendiculares às curvas de nível e aos caminhos 
– rio, ribeirão, estrada ou picada. Com a menor 
dimensão sendo a frente, voltada ao caminho, e 

os fundos no alto dos morros, o lote por vezes 
era tão extenso que podia chegar a encontrar a 
profundidade de outro lote, traçado a partir de 
outro curso d’água (WITTMANN, 2019). 

Mapa da Colônia Dona Francisca 
no ano 1856

Fonte: Arquivo Histórico 
Nacional/Iphan.
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Após 1850, estabeleceu-se uma nova fisio-

nomia urbana para as áreas de colonização. 

São as povoações que surgiram na foz dos 

rios, na confluência de cursos d’água ou se 

expandiram ao longo deles, obedecendo o 

traçado das linhas coloniais. Deparou-se, 

assim, com uma nova fisionomia, onde o 

vale passou a caracterizar a paisagem. 

Nesta, o relevo exerceu tão forte influência 

quanto a própria rua comercial [...] (PIAZ-

ZA; HÜBENER, 1983, p. 86).

O tipo de povoamento aqui aplicado não 
era o encontrado na agricultura alemã vigen-
te à época da emigração para o Brasil. Pelas 
peculiaridades geográficas de um vale estrei-
to, cercado por pequenas serras, e pela forma 
como foram divididos os lotes, o povoamento 
desta colonização assemelha-se ao das mon-
tanhas do leste da Alemanha em fins da Idade 
Média, chamado “Waldhufendorf”. A distribui-
ção das propriedades também era em lotes 
contínuos e alongados, e os camponeses das 
“Waldhufen” não tinham laços feudais, sendo 
assim como os colonos imigrantes, donos das 
suas propriedades (SEYFERTH, 1999). 

De acordo com Weimer (1994, p. 39), na 
forma de ocupação Waldhufendorf, “cada agri-
cultor recebia uma longa e estreita faixa de 
terra que se estendia desde a estrada até ao 
topo da montanha, à semelhança do que acon-
tecia no Brasil”. No entanto, ainda assim há 

Mapa da Colônia 
Blumenau no ano 
1858

Fonte: Arquivo Histórico 
Nacional/Iphan.
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algumas diferenças entre a forma de ocupa-
ção do solo aplicada no sistema colonizatório 
no Brasil e a estrutura agrária camponesa 
medieval na Alemanha. A primeira delas é a 
largura dos lotes, que aqui era maior, configu-
rando mais afastamento entre as construções 
de um lote a outro; a segunda é a divisa sinu-
osa entre as propriedades, seguindo a forma 
do terreno – aqui eram traçadas divisas “ab-
solutamente retas”. O mesmo acontece com a 
abertura de estradas, que no Brasil, quando 
realizadas por agrimensores, eram abertas de 
forma mais linear que na Alemanha, “segun-
do um modelo geométrico rígido” (WEIMER, 
1994, p. 39). 

Principalmente nos locais mais próximos 
às sedes coloniais, o traçado era geométrico, 
pois “a divisão das terras não era promovida 
pelos alemães, mas por nacionais que certa-
mente pouco conheciam da cultura germâ-
nica” (WEIMER, 1994, p. 40). Desta forma, 
atenta-se para o fato de que não foram os 
imigrantes que escolheram desenvolver este 
tipo de ocupação, mas a forma resultou das 
necessidades, objetivas e previamente con-
cebidas do parcelamento colonial. 

O crescimento da vila acontecia sob a ad-

ministração direta da companhia [de co-
lonização] e, por isto, acabava por adquirir 

o traçado de uma vila ‘portuguesa’ com 

suas ruas paralelas e ortogonais. A inten-

ção marcada de conferir ares nacionais às 

conturbações fica evidenciada no fato de 

que, mesmo existindo algum agrimensor 

alemão na colônia, o ‘projeto’ da vila sem-

pre vinha pronto da capital, o que, diga-se 

de passagem, não era usual nas demais ci-

dades brasileiras (WEIMER, 1994, p. 42). 

Nas áreas rurais, “os lotes, projetados 
sempre, geometricamente, preservaram a 
ortogonalidade original apenas nas laterais, 
perdendo-a na testada e nos fundos”, visto que 
eram delimitados por caminhos restringidos 
pela geografia: seguiam os cursos d’água nas 
várzeas, nas testadas dos lotes, e a topografia 
mais propícia nas encostas, nos fundos dos lo-
tes (IPHAN, 2011, p. 129). Nas regiões de Blu-
menau e Dona Francisca, os lugares de ocupa-
ção por imigrantes foram sendo diferenciados 
em espaços urbanos e rurais naturalmente. De 
início, os serviços concentravam-se na Stadt-
platz cujo núcleo principal se condensava ao 
redor das casas comerciais, igrejas, escolas e 
salões recreativos, diminuindo o isolamento 
no lote. No entorno foram sendo construídas 
serrarias, olarias, moinhos e congêneres. Já os 
locais rurais mais afastados mantiveram-se 
isolados por mais tempo.

A área de um desses lotes variava entre 25 
e 30 hectares. Era tão maior que as divisões 
de terras nos locais de origem dos imigran-
tes, que “deveria parecer aos ádvenas como 
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uma espécie de latifúndio diante das nesgas 
de terra que possuíam na Alemanha” (WEI-
MER, 1994, p. 37). Gerold Duwe14 explica que 
os lotes coloniais no bairro Rio da Luz, em 
Jaraguá do Sul, eram nomeados partindo de 
cima do morro e que as dimensões eram pa-
dronizadas: “onde o meu pai morou, ali onde 
é o mercado Rio da Luz, as instalações ainda 
estão lá... é... era o lote número 56. Porque o 
número 1 era em cima, no alto da serra. Ali, 
o número 1, e foi descendo, foi descendo... e 
cada lote, naquele tempo, tinha 250 metros de 
largura por 1.000 de fundos. Esse era o lote 
naquela época”.

Depois de estabelecidos no lote, os co-
lonos passavam a ir à sede da colônia me-
nos vezes. Moradora de Testo Alto, Esmênia 
Siewert15 conta que os avôs de seu marido Ralf 
foram até Blumenau, de carroça, buscar cal 
para ser utilizada na construção da moradia 
de um deles, o Arnold. Ela conta que o avô do 
Ralf, ao visitá-los, narrou uma ida a Blume-
nau: “quando ele tinha 14 anos, ele buscou 
cal lá de Blumenau, de carroça. Antigamente 
eles usavam cal pra construir. E ele nasceu em 
1914, esse avô do Ralf, outro avô. E o Arnold 
era mais velho [...]”. Essa informação mostra 
as idas que aconteciam até as centralidades 
para obter produtos e demonstra, também, 
como na época a ajuda comunitária era bas-
tante presente, visto que dois jovens ainda 

14 Entrevista realizada em 
28 de janeiro de 2020. 

15 Entrevista realizada em 
26 de setembro de 2019. 
A edificação construída 
existe ainda hoje, e será 
abordada no capítulo 4 
deste livro.

não eram diretamente relacionados, mas fo-
ram juntos buscar os materiais necessários.

Como visto, as colônias Blumenau e Dona 
Francisca tiveram início nos caminhos onde 
aconteciam a entrada de imigrantes e as prin-
cipais trocas comerciais. Dali foram surgindo 
outros caminhos, que se alongaram seguindo 
os lotes demarcados, lado a lado. O traçado 
derivado do contexto da imigração germânica 
partiu quase sempre das sedes das colônias, 
sendo direcionado pelo eixo comercial, que se 
dava, principalmente, ao longo do rio, com o 
surgimento de comércios, clubes, igrejas etc. 
Essa forma com que as regiões de imigração 
em Santa Catarina foram sendo ocupadas e 
as colônias se desenvolvendo, em conjunto 
com as características naturais do território, 
formaram a base da estrutura, tanto urbana 
como rural, de regiões do Vale do Itajaí e Nor-
te Catarinense (IPHAN, 2011).
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Como se viu no capítulo anterior, nos 
territórios de Santa Catarina, onde estão os 
municípios de Joinville, Blumenau, Pomero-
de e Jaraguá do Sul, em locais destinados à 
povoação pelas Companhias de Colonização, 
distribuíram-se aos imigrantes porções de 
terra demarcadas a partir de rios e caminhos. 
Neste tipo de ocupação, levou-se em conta a 
proximidade com rios para o uso da água na 
propriedade, além da facilidade de chegada 
aos lotes, proporcionada pelos caminhos na-
turais que eram esses rios – ligados, também, 
aos caminhos rurais de cada vale, abertos 
com a intenção de dar acesso a todos os lotes.

A configuração geográfica dos vales e 
rios teve importante influência no desenho 
do parcelamento das terras. Na colônia Blu-
menau, a localização e orientação do rio Ita-
jaí-Açu e dos ribeirões Garcia, Fresco, Velha 
e Bom Retiro influenciaram muito no traça-
do dos primeiros lotes (WITTMANN, 2019). 
Demarcados desde a centralidade da colônia 
de forma perpendicular aos rios, seguiam a 
mesma norma quando a ocupação se expan-
dia para o interior das colônias, como é o caso 
de áreas até hoje mais rurais, a exemplo de 
Testo Alto e Rio da Luz.

Os pioneiros chegados às áreas de coloni-
zação em Santa Catarina desconheciam local, 
solo, estavam desprovidos de infraestrutura 
e, na maioria das vezes, estabeleciam-se em 

meio à Mata Atlântica. O processo ocupacional 
nessa área considerada “vazia”16 desencadeou, 
ao longo dos anos, uma grande interação entre 
o imigrante e a mata. Além do desafio de se 
adaptarem a clima, solo e a seus produtos, os 
imigrantes “corriam o risco de ataques indí-
genas que, mesmo não sendo tão frequentes 
como desenham alguns relatos, eram iminen-
tes e fazem parte da história de absolutamente 
todas as colônias que se implantaram em San-
ta Catarina” (IPHAN, 2011, p. 107).

De acordo com Egon Lindemann,17 os in-
tegrantes homens das primeiras famílias que 
chegaram ao bairro Rio da Luz vinham para a 
área, primeiramente, sozinhos, a cavalo, tra-
zendo ferramentas para “abrir” os lotes em 
meio à mata. Somente depois disso é que tra-
ziam a família de forma definitiva. Segundo 
ele, seu pai conta que, para iluminar os ca-
minhos, esses primeiros colonos utilizavam 
madeira araribá. Eles rachavam a ponta de 
uma tora e acendiam ali o fogo, pois o óleo do 
cerne mantinha-o aceso.

Os familiares dos imigrantes perma-
neciam alguns meses na sede colonial, en-
quanto os homens preparavam os lotes para 
a moradia.

Os pais de famílias e os filhos já homens 

partiam, em pequenos grupos, todos mu-

nidos de foices e machados, encaminhan-

do-se para seus respectivos terrenos, que 

16 Conforme explicado no 
capítulo 1, o governo 
brasileiro da época 
desconsiderava a 
presença de habitantes 
indígenas no território. 

17 Conversa informal 
realizada em 12 de abril 
de 2019.
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a princípio ficavam na vizinhança [da sede 
da colônia Blumenau] e mais tarde foram se 

afastando 20, 30 e mesmo acima de 50 ou 

60 quilômetros (SCHMIDT et al., 2019, p. 

498 apud WITTMANN, 2019, p. 192).

Quando chegavam aos lotes distribuídos, 
os colonos escolhiam um ponto favorável ao 
grupo e levantavam um barracão improvisa-
do. Em cada lote, derrubavam e queimavam 
a mata de uma pequena área próxima ao ca-
minho, onde eram plantados os cereais mais 
indispensáveis para a subsistência (SCHMIDT 
et al., 2019 apud WITTMANN, 2019). A mata 
era o maior empecilho para a implantação das 
primeiras lavouras. No entanto, ela também 
provia a caça, praticada por necessidade ou 
até mesmo por lazer, e fornecia a madeira 
(SANTOS, 2011). Essa matéria-prima era ex-
tremamente abundante na floresta e, por isso, 
foi muito utilizada nas primeiras construções 
(WEIMER, 1994).

Após providenciar o abrigo, “[...] o colono 
procedia ao reconhecimento do lote para a es-
colha do local onde iria começar a coivara e 
onde iria, mais tarde, construir o seu rancho” 
(WEIMER, 2005, p. 133). Depois de alguns 
meses, quando se aproximava a época da co-
lheita, os colonos traziam suas famílias para 
agora viverem “na própria choupana”18 (SCH-
MIDT et al., 2019, p. 498 apud WITTMANN, 
2019, p. 192).

18 As primeiras construções 
e a evolução dos 
abrigos são assuntos 
aprofundados no próximo 
capítulo.

Em um trecho de uma carta de Fritz Mül-
ler à sua irmã, tem-se uma de suas experiên-
cias em terras de sua propriedade – na colônia 
Blumenau – que demonstra alguns dos pro-
blemas em relação a essa ocupação dos lotes 
na floresta:

Havíamos cortado árvores e estávamos 

partindo os galhos espalhados no chão. 

Encontrava-me entre os galhos de uma 

laranjeira, quando ouvi chamar o meu 

nome e vi que o palmito que Augusto (seu 

irmão) estava cortando, caía em minha 

direção. Não pude fugir tão depressa e o 

tronco bateu na minha cabeça. Caí san-

grando, no chão. Logo, porém, recuperei 

os sentidos e com compressas que fiz 

durante toda a tarde, melhorei bastante. 

Mas, ainda hoje, muito sol faz mal à mi-

nha cabeça. Cortar árvores aqui na mata 

é muito perigoso, pois, muitas vezes, a 

direção da queda dos troncos cortados é 

desviada por cipós e outras plantas (SAN-

TOS, 2011, p. 66-67).19

Era comum a “coivara” nas práticas ru-
rais. Também conhecido como “derrubada-
-queimada” (SEYFERTH, 1999), é uma técni-
ca de cultivo em que se coloca fogo no mato 
cortado e, depois da queimada, os tocos maio-
res são retirados e o plantio é feito sobre as 
cinzas. Essa prática de derrubar e queimar a 
mata nativa foi necessária para o preparo das 

19 MÜLLER, Fritz. Carta 
para sua Irmã Röschen. 
In: Centenário de 
Blumenau 1850 – 2 
de setembro – 1950. 
Blumenau: Edição da 
Comissão de Festejos, 
1950. p. 149 apud 
SANTOS, 2011, p. 66-67.
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primeiras lavouras, impactando a formação 
da paisagem rural das colônias:

A utilização da coivara proporcionava a 

abertura de imensas clareiras e modifi-

cava rapidamente a paisagem da região. 

Este acontecimento representava para 

os colonos uma importante e vitoriosa 

conquista. Esta técnica rudimentar, inad-

missível para os olhares críticos atuais, 

era utilizada a cada ocupação de um lote 

colonial (SANTOS, 2011, p. 69). 

Em conversas com moradores de Testo 
Alto e Rio da Luz, eles relataram ter escutado 
dos avós que os recém-chegados derrubavam 
a mata do seu lote e já a utilizavam nas cons-
truções. Segundo Rogério Siewert,20 morador 
de Testo Alto, dentre as árvores mais extraí-
das na primeira fase de ocupação do lote es-
tavam as palmeiras, das quais também podia 
ser aproveitado o alimento palmito.

A  CONSOLIDAÇÃO  
DA  VIDA  NOS  LOTES  
COLONIAIS

O local escolhido pelos colonos para fixar 
a residência era, preferencialmente, perto de 
água, que existia em forma de rios, arroios 
ou fontes nas propriedades montanhosas da 

20 Entrevista realizada em 4 
de fevereiro de 2020.

floresta. Ali era construída, a princípio com 
a ajuda de “3 a 4 vizinhos”, uma forma de ca-
bana com galhos e folhas de palmeira, que 
abrigava os colonos enquanto preparavam o 
lote. E “depois de o mato estar queimado, ele 
[o colono] precisa construir uma cabana maior 
para poder encontrar abrigo para a família” 
(IHERING, 1885, p. 108 apud WEIMER, 2005, 
p. 129). Evandro Rux, morador de Rio da Luz, 
comenta sobre a primeira edificação feita por 
colonos no lote comprado pelo seu trisavô. 
“Alguns vestígios a gente tinha da primeira 
casa. A primeira casa foi construída perto do 
rio, a gente também não sabe se era da família 
Rux ou da outra família”. 

Esses abrigos iniciais – cabanas dos gru-
pos de colonos para desmatar e providenciar 
os primeiros cultivos e, depois, os ranchos 
de moradia das famílias – foram os primei-
ros elementos construtivos a integrar as pai-
sagens rurais das áreas de colonização. Eles 
não eram necessariamente implantados de 
forma relacionada com os caminhos rurais. O 
referencial utilizado na sua localização era o 
ponto de chegada no lote, por picadas abertas 
ou por cursos d’água. O que mais influenciou 
a escolha do local das construções foi a topo-
grafia: as pequenas elevações no terreno fa-
voreciam a visão ampla e também protegiam 
a casa das cheias dos rios (IPHAN, 2011).

Observando a iconografia e algumas des-
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sas construções que subsistiram, trans-

formadas em ranchos, percebe-se que a 

implantação decorria de uma apropriação 

primária do lote, ainda sem compromissos 

externos. Tratava-se de abrir as primeiras 

clareiras e de descobrir as áreas propícias 

ao cultivo, habitação, pasto etc. (IPHAN, 

2011, p. 130).

O surgimento da arquitetura é o “símbolo 
maior da ocupação efetiva da região e do su-
cesso do homem frente à natureza” (IPHAN, 
2011, p. 129). Na imagem, a plantação já um 
pouco crescida, as cercas ao redor da pro-
priedade, a mata derrubada e a edificação 
bem consolidada – considerando o impro-
viso dos primeiros abrigos – indicam que já 
havia passado algum tempo de ocupação do 
lote. Percebe-se também que o local escolhido 
para a construção da casa no terreno foi uma 
pequena elevação, favorecendo o escoamen-
to das águas da chuva e evitando, assim, que 
cheias prejudicassem a estrutura.

Os empresários que pensaram e financia-
ram a colonização não levaram em conta as 
dificuldades aqui apontadas, como demarca-
ção de lotes, lotes em áreas acidentadas e de 
floresta com mata fechada, alojamento dos imi-
grantes, ataque de indígenas em defesa de seu 
território, dentre outros aspectos. Mesmo as-
sim, o campesinato teuto-brasileiro conseguiu 
criar uma economia baseada no lote familiar e 

Ocupação da propriedade nas colônias

Família de imigrantes na clareira aberta no lote. Em primeiro plano, percebe-se a derrubada da mata 
pelos troncos de árvores cortados. Ao fundo, a moradia. Fonte: Arquivo Histórico José Ferreira da Silva 
(Blumenau).
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sim, o campesinato teuto-brasileiro conseguiu 
criar uma economia baseada no lote familiar e 

Ocupação da propriedade nas colônias

Família de imigrantes na clareira aberta no lote. Em primeiro plano, percebe-se a derrubada da mata 
pelos troncos de árvores cortados. Ao fundo, a moradia. Fonte: Arquivo Histórico José Ferreira da Silva 
(Blumenau).

na produção diversificada de alimentos. Os pri-
meiros anos foram de muito trabalho na pro-
priedade, produzindo para consumo próprio e 
para trocar ou comercializar, o que fez com que 
vendas começassem a surgir – assim como, aos 
poucos, outras atividades com necessidade de 
maior infraestrutura (IPHAN, 2011). 

O  DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO  E  SOCIAL  
NAS  COLÔNIAS

O local onde os colonos se instalaram pro-
vocou um ritmo de desenvolvimento origina-
do de dentro para fora, com uma produção 
comunitária concentrada. O meio natural foi 
determinante no modo de organização da so-
ciedade colonial, devido a clima, hidrografia, 
relevo e solo.

A posse da terra, mesmo que muito longe 

de sua terra natal, representava para o 

imigrante, pelo menos inicialmente, a con-

quista da liberdade. A satisfação com o pe-

daço de terra ia muito além do sentimento 

de posse, ela representava a possibilidade 

de sobrevivência através do trabalho fa-

miliar na agricultura de subsistência e na 

comercialização dos excedentes (SANTOS, 

2011, p. 39).

A forma básica de ocupação do interior da 
então província de Santa Catarina desenvol-
veu o modelo de agricultura familiar com au-
tonomia produtiva, que conseguiu promover a 
construção de uma infraestrutura com esco-
las, hospitais, igrejas, centros comunitários, 
espaços de lazer etc. Também a solidariedade 
entre os colonos que viviam na mesma época 
caracterizou a forma de vida comunitária na 
região, refletindo na paisagem desenvolvida 
nesses territórios. 

Depois de dois a três anos de trabalho, 
desde a primeira clareira aberta na floresta, 
com apropriação do território já segura, cons-
truía-se a moradia (WETTSTEIN, 1907, apud 
WITTMANN, 2019). Nessa fase, os imigrantes 
já tinham maior conhecimento da área dos 
lotes, e as estradas já estavam mais bem for-
madas, permitindo maior comunicação com 
a sede da colônia. Dessa forma, “quando as 
condições tornaram-se tais que permitiram 
a construção das primeiras casas, as comu-
nicações dos lotes com os núcleos coloniais 
já eram significativas, os caminhos haviam 
ganho importância e subordinaram a implan-
tação das casas” (IPHAN, 2011, p. 130). 

Assim, com a colônia mais consolidada, 
as estradas determinavam o local e a forma 
como as moradias seriam implantadas no 
terreno. As casas “permanentes”21 eram cons-
truídas nas testadas dos lotes, com a fachada 

21 As casas provisórias 
e permanentes são 
assuntos aprofundados 
no próximo capítulo.
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principal voltada para o caminho e a uma cer-
ta distância dele – que variava de lote para 
lote. Quando já havia criação de gado, suíno e 
bovino, ranchos, pastagens e campos férteis, 
o objetivo para esse princípio ocupacional ha-
via sido alcançado (WETTSTEIN, 1907, apud 
WITTMANN, 2019). 

As atividades dos imigrantes neste novo 
território, que eram, em geral, a policultura 
e a criação de animais, faziam com que fos-
sem necessárias outras edificações, além da 
moradia:

O processo de construção dos ranchos 

aconteceu em paralelo com o desenvolvi-

mento das atividades agrícolas. Logo que 

possível, os agricultores tratavam de ad-

quirir uma vaca para o fornecimento do 

leite, uma junta de bois para arar a terra, 

algumas galinhas e assim por diante. Isto 

implicava na demarcação de um potreiro 

para pastagem do gado e na construção 

de abrigos para os animais, especialmen-

te para garantir sua segurança (WEIMER, 

1994, p. 50).

Com a distribuição de espaços na proprie-
dade colonial adequando-se às atividades da 
família, “construções menos requintadas iam 
surgindo ao redor da moradia, servindo de 
abrigo aos animais e ao pleno desenvolvimen-
to das atividades agrícolas” (WEIMER, 1994, 
p. 51). Ranchos para armazenar grãos da co-

lheita, carroças e apetrechos da agricultura, 
galinheiros, chiqueiros, estábulos etc., normal-
mente eram voltados à fachada lateral ou à fa-
chada posterior da casa, “por vezes formando 
uma espécie de pátio de serviços, nos fundos 
ou no lado das casas” (IPHAN, 2011, p. 121). 
Ranchos de madeira, em especial, para guar-
dar grãos e ferramentas de serviços agrícolas 
são encontrados, muito frequentemente, na 
maioria das propriedades rurais dos bairros 
Testo Alto e Rio da Luz. Por informes de mora-
dores, sabe-se que muitas dessas construções 
auxiliares mantêm, ainda hoje, funções pare-
cidas com as da época da colonização.

As áreas de plantação e de pasto para o 
gado ficavam atrás do conjunto construído 
(moradia e demais edificações). Aos fundos, 
a cumeada dos morros – em geral, imprópria 
para agricultura – era o local onde mais se 
mantinha preservada a mata nativa. De acor-
do com Weimer (1994, p. 37), essa era uma 
característica peculiar dos imigrantes, que 
tinham “um costume multissecular trazido 
da Europa”, onde “as florestas eram preser-
vadas nos fundos dos lotes”. Porém, em diá-
logos, principalmente, no bairro Rio da Luz, 
foi mencionado que, algumas décadas atrás, 
realizava-se agricultura mais para o alto dos 
morros e que a mata existente hoje já não é 
mais nativa. Aos poucos, com a industriali-
zação e a diversidade do mercado de trabalho 
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nas regiões, a agricultura foi deixando de ser 
a principal tarefa das famílias, e as áreas de 
plantio diminuíram com o passar dos anos.

Quanto ao cultivo da terra neste novo ter-
ritório, que eram as colônias brasileiras, de 
acordo com Seyferth (1999), não era possível 
seguir os modos existentes no de procedên-
cia dos imigrantes em meados do século XIX. 
Cereais europeus não obtiveram sucesso nas 
plantações e, além disso, a mata fechada, a 
dificuldade na obtenção de animais e no uso 
do arado nestas terras foram aspectos que in-
fluenciaram o modo de cultivo aqui adotado – 
a coivara. Afora tais motivos, nas colônias foi 
plantado, sobretudo, o que já existia na área, 
como milho, mandioca, cana-de-açúcar, fumo 
etc. (SEYFERTH, 1999). Na interação com mo-
radores, percebeu-se que o taiá foi muito uti-
lizado na região de Testo Alto e Rio da Luz, 
além da batata e, principalmente, do aipim 
(mandioca), que continua sendo amplamen-
te cultivado e consumido nas comunidades.

A fabricação de manteiga e queijo podiam 
complementar a renda na agricultura. Porém, 
a criação de porcos e o setor leiteiro só se de-
senvolveram no final do século XIX. Ao lado 
de produtos já, tradicionalmente, cultivados 
na região, aos poucos, os colonos passaram 
a cultivar aqueles nos quais recaía sua pre-
ferência alimentar, como é o caso do aipim. 
Da mesma forma, deram início à produção de 

carne defumada, linguiça e queijos dos mais 
variados tipos, gosto incorporado nos hábitos 
que continuam até hoje.22

Por meio da planta de implantação da 
“Casa Erwin Rux”, em uma propriedade colo-
nial no bairro Rio da Luz, é possível observar 
o modo como a construção da moradia, neste 
caso, residência permanente do colono, rela-
cionou-se com o rio e com a estrada. À época 
da construção, segundo Evandro Rux,23 não 
existia a rua, “só uma picada”. Os ranchos fo-
ram alocados ao redor da moradia, entre eles 
galinheiro, depósito, chiqueiro e estrebaria. 
O pasto para os animais localiza-se na área 
atrás das construções. Esse modelo de ocupa-
ção do lote foi bastante repetido, nas áreas, ao 
longo do período colonizatório.

Às atividades de subsistência da família, 
somava-se uma agricultura comercial ou 
uma pequena indústria caseira, que viabili-
zava o sustento econômico da propriedade. 
“Engenhos e atafonas recebiam o rótulo de 
‘indústrias’ e eram responsáveis pelo abas-
tecimento da colônia e, principalmente, do 
comércio. Tinham a maior parte da sua pro-
dução exportada para outras localidades” 
(IPHAN, 2011, p. 196). Em outras palavras, “a 
produção dos moinhos, das serrarias, dos cur-
tumes, das fábricas de ferramentas, dos lacti-
cínios, contribuiu para o desenvolvimento do 
mercado interno, já que estes produtos não 

22 Para saber mais sobre 
a culinária dos núcleos 
rurais de Testo Alto e 
Rio da Luz, ver o livro 
complementar a este, 
que enfoca tradições da 
cultura imaterial.

23 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.



eram voltados exclusivamente para o exterior 
[do Brasil]” (PIAZZA; HÜBENER, 1983, p. 74).

Ainda, por ser necessário retirar partes 
consideráveis da mata nativa para ganhar 
solo agrícola e para as pastagens, a grande 
quantidade de madeira usada nas constru-
ções acarretou, com o passar dos anos, o sur-
gimento e o desenvolvimento de indústrias 
madeireiras: “a matéria-prima era farta e 
variada e o mercado não parava de crescer” 
(PELLIZZETTI, 1981, p. 131 apud IPHAN, 
2011, p. 138).

As colônias foram prosperando. Geraram 
mais conforto nas moradias e fizeram surgir 
novas ambições por parte dos colonos, desta 
forma, alinhando-se aos projetos de Hermann 
Blumenau para a colônia fundada. Ele visava 
uma colônia agrícola que beneficiasse, indus-
trialmente, e comercializasse o excedente da 
produção de cada propriedade rural. Assim, 
iniciou-se o desenvolvimento do comércio e 
da indústria regional, o que acabou por exi-
gir, também, melhores condições de trans-
porte para o deslocamento desses produtos 
(WETTSTEIN, 1907 apud WITTMANN, 2020).

Mesmo os locais mais afastados da sede 
colonial desenvolveram infraestrutura que 
facilitou a vida na colônia, provendo mais 
comodidade e “atividade social permanente”, 
ainda que longe das centralidades. De acordo 
com o Iphan (2011), no cruzamento de cami-
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Implantação das 
construções no 
terreno

Implantação da “Casa 
Erwin Rux”, moradia 
construída em 1915, no 
bairro Rio da Luz, em 
Jaraguá do Sul. Fonte: 
Espaço Arqueologia, 
levantamento de 2019.

nhos, era comum serem construídos edifícios 
de uso comunitário, como escolas, comércios, 
igrejas e salões de clubes de caça e tiro. 

A distribuição dos minifúndios e das edi-

ficações – de função residencial, religiosa, 

comercial, recreativa e educacional – ao 

longo das estradas rurais configuram 

uma espécie de urbanismo disperso e li-

near que caracteriza a ocupação espacial 

das regiões de imigrantes no sul do Brasil 

(IPHAN, 2011, p. 61).

Conforme Seyferth (1999), apesar do tipo 
de povoamento rural ocorrido ser caracteri-
zado como disperso, a grande quantidade de 
imigrantes que chegava e o povoamento em 
fileira, ou seja, com lotes lado a lado, contribu-
íram para que houvesse distribuição regular 
de novas propriedades de terra e para que as 
famílias tivessem contato umas com as ou-
tras. O contexto desconhecido pelos colonos, 
entre outros fatores, fez com que muitas fa-
mílias se estabelecessem em lotes próximos 
uns dos outros. Tal fator permitia não só re-
sistir melhor às adversidades do meio, como 
também fortalecer relações de reciprocidade. 
A senhora Esmênia Siewert,24 moradora de 
Testo Alto, evidencia o caráter comunitário 
da vida na colônia: “eles ainda tinham esse 
costume... isso eu ainda me lembro, meu pai 
falou, meu avô também... porque eles ajuda-
vam um ao outro a fazer roça [...] se ajudavam 

24 Entrevista realizada em 
26 de setembro de 2019.
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a limpar o pasto, a fazer roça nova, assim, pra 
plantar aipim, milho [...]”.

Rogério Siewert25 explica como era a vida 
na colônia no bairro Testo Alto: “Eles viviam 
em comunidade! Você tinha uma serraria, 
você tinha um moinho, você era o carpinteiro, 
você fazia tijolo e telha. Essas duas mulheres, 
antes, me perguntaram ‘mas tinha dinheiro 
aqui?’ Eu acho que tinha, mas eu não cobrava 
mais de ti, você não cobrava mais dela, ela 
mais de ti, então o dinheiro circulava, você 
não era rico, nem você nem eu, ninguém era 
rico, mas todo mundo sobrevivia. Muitos 
trocavam também, mas esse bairro era au-
tossustentável, não vinha nada de fora [...]”. 
Acrescenta, ainda, a experiência de sua famí-
lia na vida em comunidade, visto que, mais ou 
menos na década de 1910, viviam, no Testo 
Alto, seu avô Albert e seus irmãos Richard, 
Hermann e Emil, todos nas redondezas da 
atual moradia da família Siewert. “Aí, meu 
pai conta que, um aqui matava um porco, di-
vidia entre os quatro, outro lá atrás matava 
uma vaca, outra semana, enfim, dividia entre 
os quatro, outro matava um carneiro, dividia 
entre os quatro, e assim vai”.

Houve no Brasil e, em especial, em Santa 
Catarina, um “isolamento de grupos de colo-
nos” nas áreas de colonização alemã, forman-
do uma “homogeneidade étnica” – ainda que 
possamos identificar badenses, prussianos, 

25 Entrevista realizada em 4 
de fevereiro de 2020.

bávaros, dentre outros grupos chamados de 
alemães. Tal isolar-se, em conjunto com as di-
ficuldades da colonização, fez com que os imi-
grantes se estabelecessem, “comunitariamen-
te, nos moldes mais próximos possíveis de sua 
região de origem” (IPHAN, 2011, p. 113).

Segundo Vidor (1995), no início, os mi-
grantes não só se ocuparam de trabalhos agrí-
colas e da derrubada de matas, mas também 
participaram de serviços de abertura de es-
tradas, construções de pontes e outras obras 
de interesse coletivo. Gerold Duwe26 conta 
que, também nesses trabalhos feitos pelos 
colonos imigrantes, estava inserido o paga-
mento da dívida pelo lote adquirido. Duran-
te os cinco primeiros anos, o colono deveria 
cumprir “180 dias de trabalho pra estradas 
estaduais”. Depois poderia se dedicar aos tra-
balhos na roça – que, ainda segundo Gerold, 
aconteciam bastante em mutirão: “quando eu 
precisava fazer uma roça de milho, né, daí eu 
fazia, e você, vamos dizer, a família de vocês 
dois, cada um ia lá trabalhar [...] depois, na 
semana que vem, ia na tua. [...] na outra, e as-
sim foram desenvolvendo... até que chegou na 
época de 1930 [...]”.

As atividades rurais da colonização euro-
peia significaram importante intervenção no 
meio natural e na paisagem do Vale do Itajaí e 
arredores. A ocupação pelos colonos inseriu 
outra dinâmica de transformação ambiental, 

26 Entrevista realizada em 
28 de janeiro de 2020.
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diferente da realizada por indígenas e cabo-
clos. A devastação de grandes áreas de flores-
ta para instalar pequenas propriedades e suas 
lavouras foi a primeira grande mudança nessa 
paisagem regional (SANTOS, 2011).

A tradição histórica do campesinato ale-
mão, o tipo de povoamento que prevaleceu, o 
isolamento inicial das colônias, a adequação 
de técnicas agrícolas no novo território e o 
cultivo de plantas nativas em substituição às 
europeias, além do novo tipo de comércio, fo-
ram fatores relevantes na formação das comu-
nidades coloniais (SEYFERTH, 1999, p. 151). 
Somem-se ainda, para influir nesta paisagem, 
os trabalhos em mutirão das comunidades de 
Testo Alto e Rio da Luz, auxiliando no desen-
volvimento de áreas de plantações, no volume 
de construções, nos vazios das estradas, den-
tre outros componentes da paisagem.

A exploração do lote caracterizou-se, em 
geral, pela criação de pastos e pela policultu-
ra, sendo milho, mandioca, cana-de-açúcar e 
tabaco os excedentes de produção para serem 
trocados ou vendidos nos estabelecimentos 
comerciais. As demais produções, para a sub-
sistência, eram feijão, taiá, batata-doce, amen-
doim, aipim e colheitas da horta e do pomar 
com árvores frutíferas. Nessas propriedades, 
houve criação de animais, produziram-se 
banha, ovos, derivados do leite e desenvol-
veram-se engenhos, moinhos para produzir 

Propriedade rural

Vista do conjunto construído da “Casa Angida Riemer”, no bairro Testo Alto, em Pomerode.  
Fonte: Espaço Arqueologia, 2020.
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fubá e para descascar arroz (também chama-
dos, na região, de atafonas). 

Conforme as mudanças na propriedade 
foram acontecendo, acompanhadas por no-
vas construções, em conjunto com todas as 
características de apropriação do território, 
a configuração das atividades dos colonos no 
espaço de cada lote foi formulando a paisagem 
rural da imigração (IPHAN, 2011). Ainda mais 
recentemente, o desenvolvimento das lidas 
na propriedade e as mudanças transcorridas 
dele continuaram afetando a paisagem e a 
disposição de construções no terreno. 

Um exemplo é a grande quantidade de 
estufas que auxiliavam na secagem do fumo, 
encontradas em Rio da Luz e Testo Alto. Ain-
da que atualmente desativadas, foram muito 
construídas e utilizadas algumas décadas 
atrás, com o sucesso da empresa Souza Cruz, 
mencionada em várias entrevistas. Diversas 
dessas estruturas já não existem, pois foram 
demolidas com a diminuição dessa atividade 
agrícola. Ainda assim, as plantações e a cons-
trução de estufas de fumo são exemplos de 
fatores que influenciaram na formulação da 
paisagem rural mais recente dos bairros em 
estudo.

Hercílio Rahn,27 morador de Testo Alto, 
conta que, há aproximadamente 30 anos ou 
mais, tinha um “forno de tabaco” em sua pro-
priedade e que, em Pomerode, “antigamente 

27 Entrevista realizada em 
26 de setembro de 2019.

era cheio”. Além dele, citou outros três amigos 
que tinham estufa em seus terrenos, alguns 
mais de uma. Lia Schwartz,28 que cresceu no 
bairro Rio da Luz, conta:

“Era nos anos de 60 a 70 que o meu pai 

plantava fumo, ele vivia só da plantação 

de fumo. O fumo, você sabe o que que é, 

né? É uma plantinha que a gente colhe as 

folhas e é mandado pra Souza Cruz, que é 

feito cigarro, né? E essa plantinha o meu 

pai colhia. Ah, colhia, secava, fazia todo 

um preparo pra depois, seca, mandar pra 

Souza Cruz.” (Lia Schwartz)

O  CONCEITO  DE  
PAISAGEM  CULTURAL  E  
SUA  RELAÇÃO  COM  AS  
COMUNIDADES  DE  TESTO  
ALTO  E  RIO  DA  LUZ

Os conjuntos rurais de Testo Alto, em Po-
merode, e Rio da Luz, em Jaraguá do Sul, são 
locais em que a paisagem resultante do pe-
ríodo de colonização ainda é muito perceptí-
vel, caracterizada por povoamento disperso 
e linear decorrente da forma de distribuição 
dos lotes das colônias. A organização do espa-

28 Entrevista realizada em 
25 de setembro de 2019.
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ço nas propriedades, com as áreas de cultivo, 
pasto e construções, as quais surgem a partir 
das atividades desde a ocupação, que, assim 
como as moradias, seguem um padrão de volu-
metria, técnicas e materiais, serão abordadas 
nos próximos capítulos. Há ainda, ao longo da 
paisagem com morros, pastos e rios, as torres 
de igrejas e os volumes das casas comerciais e 
das entidades recreativas, os clubes de tiro. A 
ocupação rural dos conjuntos e o modo de vida 
dos imigrantes, associado à base econômica e 
aos materiais disponíveis na natureza, forma-
ram a paisagem (IPHAN, 2011).

As pequenas propriedades rurais espalha-

das pelas centenas de estradas e caminhos 

das antigas colônias são resultado da for-

ma de distribuição de lotes às famílias 

dos colonos recém-chegados ao Brasil 

[...]. Dessa distribuição resultou uma pai-

sagem cultural específica, caracterizada 

pela ocorrência seriada do conjunto de-

corrente do arranjo produtivo familiar, 

proporcionando a existência de pequenos 

núcleos rurais familiares edificados – ca-

sas e ranchos – a distâncias relativamente 

próximas umas das outras, configurando 

uma ocupação peculiar ao longo dos cami-

nhos rurais. Cada propriedade guarda no 

seu interior um universo específico repre-

sentado pela comunhão entre paisagem 

natural, patrimônio edificado, agricultura 

familiar e tradições culturais preservadas 

– língua, culinária, artesanato, crenças, 

etc. (IPHAN, 2011, p. 84).

Um território onde existem interações 
singulares de um grupo social com a nature-
za forma uma chamada “paisagem cultural”. 
Juntando natureza e cultura, quer represen-
tada por patrimônio material das construções 
ou imaterial de culinária e celebrações, uma 
paisagem cultural é um conjunto vivo e dinâ-
mico, em que as práticas culturais se unem à 
materialidade produzida e ao meio natural. 
O processo de interação do trabalho humano 
com ações naturais deixa marcas construídas 
e valores atribuídos. Essa relação – específica 
para cada lugar e tecida ao longo do tempo – 
é que identifica uma determinada paisagem 
cultural (SCIFONI, 2016).

Mesmo sendo produto de momentos histó-
ricos e modos de produção que se moldaram 
ao espaço geográfico, ela é, também, atual, 
pois assume novas essências ao participar 
da vida cotidiana contemporânea de um ter-
ritório. Deve-se levar em conta que a cultura 
é dinâmica, e a paisagem vive em constante 
transformação. Porém, tendo em mente fato-
res como a urbanização e a industrialização, 
que podem interferir nas relações estabele-
cidas por um grupo social no território, é ne-
cessário que se articulem essas mudanças a 
formas de desenvolvimento social e econômi-
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co sustentáveis, e que se respeitem práticas, 
usos e materialidades tradicionais reconhe-
cidos como de valor.

A ferramenta de preservação a ser apli-
cada no caso de “paisagens culturais” cha-
ma-se “chancela da Paisagem Cultural Bra-
sileira” e foi lançada em 2009 pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). Integrando os instrumentos federais 
de proteção e reconhecimento, agora se soma 
a tombamento, registro de bens imateriais e 
cadastro de sítios arqueológicos a chance-
la, cuja regulamentação se dá pela Portaria 
Iphan 127/09. Definindo o conceito de paisa-
gem cultural e onde possa ser aplicada, apre-
senta meios de obtê-la e explica a necessidade 
de monitoramento (WEISSHEIMER, 2012). 
A partir dessa portaria, a Paisagem Cultural 
Brasileira, para práticas patrimoniais, é defi-
nida como “uma porção peculiar do território 
nacional, representativa do processo de inte-
ração do homem com o meio natural, à qual a 
vida e a ciência humana imprimiram marcas 
ou atribuíram valores”. 

De acordo com Weissheimer (2012), para 
que se possa estabelecer uma política de pre-
servação eficaz de paisagens culturais bra-
sileiras, nem todas as porções do território 
nacional poderão ser chanceladas, mesmo que 
tenham importância e reconhecimento local e 
regional, “sob pena de esvaziar-se o conceito, 

tornando o instrumento ineficaz e, principal-
mente, inócuas suas consequências”. O mais 
importante é a gestão efetiva das diversas 
características que atribuem valor para uma 
determinada paisagem cultural:

[...] é crucial compreender que a chancela 

da Paisagem Cultural Brasileira é, antes de 

tudo, a aplicação do conceito de paisagem 

cultural nas políticas de preservação do 

patrimônio cultural do país. Ato contínuo, 

é importante também perceber que, como 

mecanismo de preservação, ela é mais um 

instrumento de reconhecimento através 

da gestão integrada do que um mero ato 

declaratório do Iphan (WEISSHEIMER, 

2012, p. 4).

Na paisagem rural da imigração de Testo 
Alto e Rio da Luz, além das construções carac-
terísticas da arquitetura teuto-brasileira, há 
tradições de festas, língua, culinária e modo 
de viver que são transmitidos de geração a 
geração e constantemente ressignificados. 
Ainda que não tenha recebido a proteção em 
forma de chancela, a região desses dois bair-
ros é considerada uma paisagem cultural com 
valores patrimoniais. O contexto das regiões 
de Testo Alto e Rio da Luz foi protegido pelo 
Iphan, em 2007, como patrimônio histórico 
rural do Brasil e registrado no Livro do Tom-
bo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico de 
2015. Os bairros participam, ainda, do projeto 

Roteiros Nacionais da Imigração, criado em 
2011, que visa criar um roteiro voltado à va-
lorização da cultura dos imigrantes europeus 
que colonizaram o território de Santa Catari-
na, especialmente, na pequena propriedade 
rural.
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Arqueologia, 2019.
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Fundadas praticamente ao mesmo tempo, 
as colônias Blumenau (em 1850, no Vale do 
Itajaí) e Dona Francisca (em 1851, no Nor-
deste Catarinense) juntas produziram o que 
talvez seja o conjunto da arquitetura teuto-
-brasileira com maior número de exemplares 
construídos do país. “Semi-isoladas” desde o 
início, sofreram pouca influência externa por 
anos. Isso contribuiu para o desenvolvimen-
to de uma arquitetura baseada em técnicas 
construtivas trazidas da Europa pelo conhe-
cimento dos imigrantes, e adaptada às condi-
ções locais do clima, do lote e dos materiais 
disponíveis nesta região do Brasil. “Formou-
-se uma solução híbrida entre técnica e ne-
cessidade de adaptação local” (IPHAN, 2011, 
p. 163).

Assim que os imigrantes chegavam, eram 
dirigidos aos barracões comunitários e, so-
mente após algum tempo, encaminhavam-
-se aos respectivos lotes. Na sede da colônia 
Blumenau, eram abrigados em um galpão 
construído perto da confluência do Ribeirão 
Garcia com o Rio Itajaí, em cujas proximida-
des logo surgiram as primeiras casas provisó-
rias, feitas de troncos de palmeiras e cobertas 
com folhas (VIDOR, 1983, apud WITTMANN, 
2019). Na centralidade da colônia, o barracão 
acomodava as famílias até que pudessem se 
instalar de maneira definitiva, na “casa per-
manente” em sua propriedade. Mais para o 

interior da colônia, contudo, “quando a famí-
lia estava de posse de sua terra, acampava, 
e após, com material retirado do entorno, 
construía o abrigo provisório” (WITTMANN, 
2019, p. 198).

Como os barracões abrigariam os recém-
-chegados apenas momentaneamente, eram 
construídos também de maneira provisória. 
Segundo o Iphan (2011), o galpão de imigran-
tes da colônia Blumenau era construído em 
sistema enxaimel, tinha vedações de pau-a-
-pique29 e, “conforme relatórios da Colônia, 
seguidamente apresentava problemas de con-
servação, devido à precariedade de sua cons-
trução, às chuvas e às enchentes” (IPHAN, 
2011, p. 199). Já na colônia Dona Francisca, 
atual Joinville, havia dois barracões de recep-
ção de imigrantes. Eles eram estruturados 
com troncos verticais de palmitos amarrados 
com cipó, tinham paredes vedadas também 
por troncos encaixados, horizontalmente, e a 
cobertura era de folhas (IPHAN, 2011).

Depois de abrigados coletivamente por 
alguns dias, os colonos se dirigiam para os 
lotes, os quais, na maioria das vezes, esta-
vam ainda sem demarcação e cobertos pe-
las matas. Afirma Weimer (2005, p. 115) que 
“os alemães eram mestres na construção do 
enxaimel, tinham uma tradição milenar em 
construção de taipa-de-sopapo,30 que chama-
vam de Lehmwand, e em cobertura de capim”. 

29 Também conhecida como 
“taipa de mão”, é a técnica 
construtiva em que 
madeiras finas verticais 
e horizontais são 
entrelaçadas, formando 
uma trama com aberturas 
que, depois, é preenchida 
e coberta com barro.

30 Taipa de mão/ pau-a-
pique.
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A inovação construtiva realizada aqui foi “a 
amarração das peças estruturais com cipós 
e a cobertura de folhas de palmeira”, como 
adaptação às condições do novo território.

Outra técnica empregada pelos imigran-
tes, ainda que apenas nas primeiras constru-
ções, foi a chamada “blocausse” (do alemão 
Block + Haus), que consiste na sobreposição 
de troncos ou madeiras maciças, que se en-
caixam nas extremidades de encontro entre 
paredes. Para Weimer (1994), o uso do blo-
causse pelos imigrantes, em Santa Catarina, 
pode ter relação com suas origens, pois mui-
tos vieram de regiões setentrionais da Ale-
manha. Mesmo nessas construções, aqui, ao 
invés de encaixes, utilizaram-se amarrações 
em cipó, e a madeira usada foi da palmeira. 
A grande quantidade de madeira necessária 
para a construção em blocausse fez com que, 
com o passar dos anos, a preferência recaísse 
sobre a técnica do enxaimel – tanto cá quanto 
na Europa (WEIMER, 1994). 

As primeiras construções eram feitas 
com a urgência de prover um abrigo tem-
porário para as famílias, especialmente, as 
que se estabeleciam mais longe do centro da 
colônia. Dessa forma, apesar de a técnica da 
construção enxaimel já ser conhecida por 
parte dos imigrantes, não quer dizer que eles 
tenham iniciado a vida com uma casa em en-
xaimel como as que existem hoje nas regiões 

de antigas colônias. Não havia, por exemplo, 
serrarias para auxiliar na preparação das 
madeiras das construções. Pelos relatos de 
moradores, nas regiões de Testo Alto e Rio 
da Luz, as serrarias só começaram a surgir 
após alguns anos do estabelecimento das fa-
mílias no local. Assim, madeiras beneficiadas 
(que passaram por processo de tratamento e 
alisamento, como tábuas aplainadas e perfis 
estruturais) só passaram a ser aplicadas nas 
construções mais definitivas.

No início da colonização, os imigrantes 
utilizavam-se de métodos manuais, com fer-
ramentas trazidas na bagagem, conforme 
documentação histórica e relatos atuais de 
moradores, como “serras-fita, enxós, plainas, 
machadinhas” e outras, como serras traçador, 
trados e formões. Mais tarde, quando as colô-
nias foram prosperando e os meios de trans-
porte se desenvolvendo, principiaram as im-
portações e surgiram serrarias movidas com 
a força da água. Mais adiante, as serrarias 
movidas a vapor tinham maior diversidade 
de maquinário para realizar procedimentos 
mais refinados nas madeiras (PELLIZZETTI, 
1981, p. 131 apud IPHAN, 2011, p. 138). 

Ainda hoje, há vestígios de antigas serra-
rias, como a pertencente à família Mathias, 
localizada no bairro Rio da Luz. Ela funciona-
va com ajuda de uma roda d’água, que gerava 
energia para o beneficiamento de madeiras e 
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também para a moagem de milho, formando 
o fubá. Segundo a senhora Érica Mathias,31 
quando ela era criança, já existia ali o moinho, 
a serraria e a represa, que pertenciam a outro 
dono antes de serem de Júlio Mathias – avô 
do marido de Érica. O filho de Júlio chamado 
Gustavo Mathias implantou, mais tarde, uma 
“atafona” que descascava arroz, a qual, se-
gundo Érica, funcionou por cerca de 50 anos. 
O conjunto de serviços teve também venda 
(como eram chamados os pequenos comér-
cios locais nas regiões) e açougue, em outras 
edificações que já não existem mais. 

A partir do momento em que o imigrante 
chegou a seu lote até quando nele construiu 
a sua moradia definitiva, a variação de tempo 
em alguns casos chegou a quase trinta anos 
(WEIMER, 2005). Nesse período, foi preciso 
abrigar-se com sua família em outras cons-
truções, que, como abrigos provisórios, não 
resistiram ao passar do tempo. Tenta-se es-
tudar essas primeiras construções por meio 
da bibliografia, relatos deixados por escrito, 
documentos da época, ilustrações históricas 
ou a partir de histórias contadas por morado-
res das regiões, cujos pais e avós descreveram 
tempos por eles vividos.

31 Atual proprietária, de 
79 anos. Entrevista 
realizada em 4 de 
fevereiro de 2020.

Antiga serraria da família Mathias

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019. Rio da Luz, Jaraguá do Sul.
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AS  PRIMEIRAS  MORADIAS
Era extremamente comum aos imigrantes, 

inclusive a pessoas mais abastadas, que, nessa 
fase preliminar de instalação nas proprieda-
des, construíssem uma cabana com materiais 
disponíveis no local – madeira, barro, fibras e 
folhas de palmeiras. O padre Raulino Reitz diz 
que “até o Dr. Fritz Müller, cinco vezes diplo-
mado nas universidades da Europa, construiu 
assim, com suas mãos, o primeiro abrigo...” 
(IPHAN, 2011, p. 200). Dessa forma, inovações 
construtivas e improvisos foram necessários, 
não somente pela falta de recursos financei-
ros, mas também pela escassez de tecnologias 
nas colônias recém-implantadas, além da falta 
de materiais com os quais os imigrantes esti-
vessem acostumados a trabalhar. 

Segundo Weimer (2005), é provável que 
na floresta brasileira não fossem encontradas 
gramíneas próprias para a construção dos te-
lhados que os imigrantes sabiam fazer e, por 
isso, a folha de palmeira foi a solução mais vi-
ável. O mesmo aconteceu com o cipó, utilizado 
como material de amarração nos primeiros 
anos, porque não havia fabricação de pregos 
nas regiões coloniais. Ave-Lallemant, que 
percorreu colônias do sul do Brasil em 1858, 
explica: “Como não há pregos à mão, tudo é 
amarrado. As cordas para esse fim se acham 

na mata, em muitos milhares de exemplares 
[...]. Onde quer que tenha de pregar objetos, o 
colono amarra-os” (AVE-LALLEMANT, p. 192-
193 apud WEIMER, 2005, p. 130). Posterior-
mente, nas construções definitivas, de acordo 
com Roseana Struck,32 passou-se a usar “taru-
gos de madeira” como espécie de pregos, para 
que as madeiras da construção fossem fixadas 
umas às outras. 

Por relatos de moradores, soube-se que, 
na mata das regiões de Testo Alto e Rio da 
Luz, as madeiras mais comuns encontradas, 
usadas nas construções, eram canela-preta, 
garuva, araribá e cedro. Nas primeiras cons-
truções, porém, utilizava-se, principalmen-
te, “palmito”33 e tudo o que encontrassem de 
fácil acesso na natureza. A falta de pregos e 
o uso de folhas de palmeira nas coberturas 
das construções das colônias também foram 
mencionados. Ilse-Lore Wachholz,34 morado-
ra de Testo Alto, afirmou que a sua casa em 
enxaimel é “toda encaixada com pino de ma-
deira” e que, quando foi construída, em 1867, 
não havia pregos na região.

Para resolver problemas construtivos, os 
imigrantes foram influenciados, ainda, por 
quem já residia neste território: “[...] essas 
construções iniciais não deixaram de contar 
com a contribuição do elemento luso-bra-
sileiro, esparsamente instalado na região” 
(IPHAN, 2011, p. 200). Segundo o Iphan, há 

32 Entrevista realizada em 
27 de setembro de 2019. 

33 Aqui, quando se fala de 
“palmito” como material 
construtivo, refere-se 
à madeira das espécies 
de palmeiras de onde se 
pode extrair o alimento 
palmito. 

34 Entrevista realizada em 
27 de setembro de 2019. O 
marido da senhora Ilse-
Lore pertenceu à quarta 
geração da família desde 
a chegada do imigrante e 
construtor da casa, Albert 
Wachholz. A edificação 
voltará a ser abordada no 
capítulo 4.
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depoimentos que valorizam as orientações so-
bre como viver com os recursos disponíveis, 
passadas aos imigrantes por quem já vivia 
onde se instalaram as colônias:

Do convívio com os indígenas e das duras 

lições da mata, os caboclos, mestiços, que 

há muito habitavam a região, dominavam 

as técnicas indispensáveis ao convívio co-

tidiano com a natureza desconhecida pelos 

imigrantes: como saber utilizar folhas de 

palmeiras e ramagens vegetais para cobrir 

os abrigos, ervas como remédios, cipós 

para amarrações, fibras para trançados, 

técnicas de caça, animais domesticáveis, 

a cultura da mandioca, do milho e do fei-

jão, entre outros cultivos, receitas com os 

frutos da terra, inclusive pão de mandioca, 

conhecimentos sobre madeiras e argilas, 

entre muitas outras noções de adaptação 

ao território (IPHAN, 2011, p. 200).

Ademais, a variedade de profissões exer-
cidas pelos diversos imigrantes que aqui che-
garam – marceneiros, carpinteiros, torneiros, 
tanoeiros, pedreiros, canteiros, fabricantes 
de moinhos, pintores etc. – demonstra a ca-
pacidade técnica que tinham de colocar em 
prática as ideias encontradas aqui ou, ainda, 
achar soluções para os problemas que sur-
giam nos primeiros momentos da imigração 
(WEIMER, 2005).

Porém, como antes de construir a primei-

ra moradia da família, em alguns casos, um 
grupo se dirigia ao lote para preparar o ter-
reno, a primeira construção era de fato uma 
cabana muito simples, em que se abrigavam 
somente por algumas noites enquanto faziam 
esse preparo. Isso ocorria, especialmente, nas 
áreas mais afastadas da sede colonial, onde 
não se podia voltar para o barracão com fre-
quência diária. 

O abrigo construído, então, era um “telha-
do improvisado, sem paredes nem divisões 
internas”, que era edificado com paus crava-
dos no solo sustentando uma cobertura de 
palha, que, por ser inclinada, proporcionava 
o escoamento das águas da chuva, lembrando 
técnicas construtivas de cabanas indígenas 
(IPHAN, 2011, p. 201-202). A moradora de 
Testo Alto Ilse-Lore Wachholz35 disse que o 
construtor da sua casa em enxaimel, chama-
do Albert Cristian Johann Wachholz, quando 
começou a vida na mata fechada, teve a ajuda 
de vizinhos, todos imigrantes na mesma épo-
ca: “eu acho que, primeiro, eles fizeram um 
tipo cabana e depois começaram a derrubar 
árvores”. Nesse início, segundo ela, a intenção 
era sempre se instalar perto do rio, “para não 
faltar água”.

Após conseguir um abrigo imediato, o 
colono, por vezes, já com a família, iniciava 
a plantação e escolhia um local para cons-
truir a primeira casa – aqui também chama-

35 Entrevista realizada em 
27 de setembro de 2019.
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da de rancho. Na fase dessa construção, via 
de regra, as famílias que ainda estavam no 
barracão comunitário dirigiam-se ao lote 
onde estabeleceriam moradia. Aos poucos, 
as cabanas iam dando lugar a construções 
mais sólidas, as quais, por sua vez, também 
eram rústicas e, na maioria das vezes, im-
provisadas. Nesse período, havia tipologias 
distintas e algumas eram mais improvisa-
das que outras. Em alguns casos, a primeira 
construção no lote já era um rancho impro-
visado e construído também com materiais 
retirados da floresta, mas que já abrigavam 
uma família.

Dentre as matérias-primas utilizadas 
para essas construções, estavam troncos, 
galhos, bambus e cipós para estruturar as 
casas e folhas para cobri-las. Weimer (2005, 
p. 131) destaca que as folhas das palmeiras, 
preferidas para as coberturas, tinham grande 
variedade: “palmito, jerivá, uricana, coquei-
ro, butiá, euterpe, genoma são designações 
encontradas”. Elas podiam ser colocadas no 
sentido do caimento das águas do telhado e 
amarradas a ripas transversais com cipós ou 
dobradas e amarradas longitudinalmente aos 
caibros, com a nervura central da folha como 
ripa (WEIMER, 2005).

Há também menção ao uso de folhas de 
samambaias, conforme relato do início do sé-
culo XX, de um imigrante que começou a vida 

em Erechim, no Rio Grande do Sul: “Como não 
havia telhas, nem tabuinhas, nem tábuas, co-
locamos sobre elas [ripas de taquara] folhas 
verdes de samambaia, compridas e largas 
[...]. Era um telhado grosso e fofo e, olhando 
de dentro do rancho para cima, nenhum raio 
de luz aparecia”. Três lados dessa construção 
eram fechados com “paus e taquaras” e um de-
les era aberto, para deixar uma fogueira acesa 
durante as noites, para espantar os animais 
(WEISS, p. 38 apud WEIMER, 2005, p. 130).

Algumas casas mais rudimentares tinham 
estruturas de troncos roliços, entre outros 
traços conhecidos por meio da bibliografia 
estudada. Outras já apresentavam madeiras 
mais trabalhadas – falquejadas ou serradas 
– com atributos do sistema construtivo enxai-
mel. Algumas dessas construções chegaram 
até os nossos dias, com fechamentos em taipa 
de mão ou tábuas de madeira, e são, geral-
mente, mencionadas pelos moradores atuais 
como a primeira casa da família.36

As primeiras moradias possuíam, assim 
como os abrigos provisórios, piso de chão 
batido, e o material mais importante para 
construir ainda era fornecido pelas palmei-
ras: “seu aproveitamento era integral e, na 
construção, quase tudo se fazia com elas”. 
Quando, com o tempo, essas primeiras cons-
truções, chamadas por ele de “ranchos”, iam 
sendo melhoradas, uma das primeiras pro-

36 Conversas realizadas 
entre 2019 e 2020 com 
moradores dos bairros 
Testo Alto e Rio da Luz.
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vidências era colocar piso de madeira (WEI-
MER, 2005, p. 139).

Na região de Testo Alto e Rio da Luz, a in-
formação do uso das palmeiras nas primeiras 
moradias reforça-se com o relato de Rogério 
Siewert,37 morador de Testo Alto que estudou 
a trajetória de sua família desde a chegada 
dos antepassados imigrantes. Durante as con-
versas, ele comenta as diversas vantagens da 
utilização das palmeiras de palmito pelos pri-
meiros colonos na região:

“Bom, por que que é usado palmito nas 

primeiras cabanas que eles fizeram aqui? 

Eram consideradas cabanas, Hütten em 

alemão, né? [...] primeiro, eles derruba-

ram os palmitos, eles já tinham uma área, 

uma roça, uma área pra construir a casi-

nha deles [...] ele racha fácil, né, porque 

eles tinham que rachar, eles não tinham 

muito equipamento pra rachar as madei-

ras [...] o palmito aguenta vários anos... 

Eles tinham, no palmito, comida, né, eles 

comiam muito palmito aqui no começo [...]. 

As folhas, eles usavam também pra cobrir 

a casa logo, e também, nas folhas eles dor-

miam: era tipo um colchão deles. Então, 

eles tinham sete, oito coisas do palmito, 

por isso que eles usavam palmito.” (Rogé-

rio Siewert)

Antonie Rüdiger, alemã que imigrou 
para Blumenau em 1923, descreve, em car-

37 Entrevista realizada em 4 
de fevereiro de 2020.

Primeiras moradias

Fonte: Arquivo Histórico José Ferreira da Silva (Blumenau).
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ta de 1977, o rancho do seu vizinho: “tinha 
4 cunhais de madeira roliça e entrepiso de 
meios troncos de palmitos. O piso superior 
servia de dormitório. Um tronco roliço re-
cortado servia de escada para chegar ao piso 
superior. Embaixo, o rancho tinha uma divi-
são de sarrafos de palmitos fendidos e servia 
de sala de estar e cozinha. A cobertura era de 
folhas” (WEIMER, 2005, p. 140). As duas edi-
ficações que já existiam no lote em que Anto-
nie veio morar também foram descritas. Uma 
delas servia de dormitório e “era de tábuas e 
com cobertura de palha”,

a outra era nossa cozinha. Esta era uma 

legítima casa de palmitos. O piso consistia 

em troncos de palmitos fendidos ao meio. 

As paredes e as portas eram de sarrafos 

de palmitos fendidos e emparelhados, com 

8 a 10 cm de largura. Estes foram amarra-

dos cuidadosamente, lado a lado, com cipó 

preto e serviam de parede. A cobertura 

era de palha que abundava na floresta. O 

frechal e a madeira superior (cumeeira?) 

eram de paus roliços e tudo era preso com 

tarugos de madeira. As folhas para a co-

bertura foram colhidas e deixadas para 

‘suar’, num monte. Depois elas eram amar-

radas em 4 ou 5 unidades, a um sarrafo de 

palmito acabado com cipó preto. Então os 

sarrafos com as folhas amarradas eram 

presos em seus lugares. Isto era chamado 

de Steren (esteiras?). Uma era presa sobre 

a outra a partir do frechal, até que tudo 

estava coberto. A cumeeira também era 

coberta com ‘folhas de cobertura’. Então 

grandes folhas de palmitos eram coloca-

das sobre as Steren até que o telhado esta-

va fechado. Em cima disto eram presos 4 

ou 5 sarrafos de palmito para que o vento 

não prejudicasse o telhado (WEIMER, 

2005, p. 140).

Nos materiais mais utilizados nos primei-
ros ranchos, além das palmeiras, atente-se 
para a importância do cipó, usado desde as 
primeiras cabanas. Na falta de pregos, os co-
lonos amarravam com cipó os sarrafos da co-
bertura, feitos com palmeira ou bambu. Além 
disso, também era usado para amarração em 
paredes feitas com a técnica da taipa de mão: 
“[...] amarra galhos do diâmetro de um braço 
na extremidade superior da parede, nos quais 
a gente amarra, pelo lado interno e externo, 
finos galhos com esses cipós. As paredes in-
ternas são vedadas com uma mistura de bar-
ro e palha (barba de pau, líquen)” (IHERING, 
1885, p. 111-112, apud WEIMER, 2005, p. 136).

A vedação da técnica da taipa de mão 
condiz em uma “argamassa de barro, areia, 
capim seco e água aplicada sobre a estrutura 
de estacas” (TRONCO, 2009, p. 167). De acordo 
com ditos dos moradores de Testo Alto e Rio 
da Luz, poderia ser acrescentado estrume de 
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animais ou pelagens, como crinas de cavalo, 
ao barro usado nas paredes das casas.

A taipa de mão era utilizada nas paredes 
dessas primeiras moradias (ou ranchos) e 
também em outras mais permanentes. Hoje 
é encontrada, em especial, nas divisórias in-
ternas de casas em sistema enxaimel – que, 
geralmente, têm fechamentos externos em 
tijolos. De acordo com o Iphan (2011, p. 201-
202), as casas um pouco mais permanentes 
já apresentavam, pelo menos, dois compar-
timentos internos, “divididos por parede de 
madeira ou pau a pique”; e a cozinha, normal-
mente, ficava separada ou encostada na late-
ral da edificação, em um espaço com telhado 
próprio.

Outra tipologia das primeiras casas pro-
visórias no território das colônias é mencio-
nada por Gerold Duwe,38 neto de Frederico 
Duwe, que chegou ao bairro Rio da Luz por 
volta de 1900-1905. Nascido ali, cresceu no co-
mércio de “secos e molhados” de sua família, 
ouvindo histórias “dos antigos”, que contavam 
o que seus pais ou avós haviam encontrado 
em Rio da Luz, ao chegarem. Uma delas foi a 
de que as casas dos primeiros colonos eram 
construídas sobre estacas, com pau-a-pique e 
palmeiras cortadas, e cobertas com suas fo-
lhas. “Ainda colocavam banha” nas estacas, 
deixando-as lisas para que onças não conse-
guissem subir nas residências, que possuí-

Parede vedada com a técnica da taipa de mão

Fonte: Espaço Arqueologia, 2020. Sítio Tribess, Pomerode.
38 Entrevista realizada em 

28 de janeiro de 2019.
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am, em média, entre três e quatro metros de 
altura e uma escada de acesso: “eles tinham 
uma escada, só que, a escada, de noite eles 
recolhiam”.

A hipótese da existência de casas sobre 
palafitas aparece também em Weimer (2005), 
nas interpretações de Emílio Willems e de 
Karl Ilg, ainda que não tenham sido encon-
tradas gravuras do início da colonização que 
representassem essa tipologia de construção. 
Willems (1946, p. 232-233 apud WEIMER, 
2005, p. 111) fala que, após o abrigo imediato 
nas cabanas e nos primeiros ranchos, o colono 
construía uma casa mais ampla e sobre pila-
res, “a fim de proteger de animais daninhos”. 
Ilg (1972 apud WEIMER, 2005, p. 125), por 
sua vez, diz que, devido à umidade do solo, 
pelas primeiras construções terem chão ba-
tido, “evoluiu-se para casas de tábuas sobre 
palafitas ou andas (Pfähle oder Stezen)”, que 
servia de proteção contra “animais perigosos 
e flechadas de índios”.

AS  MUDANÇAS  NAS  
CONSTRUÇÕES

O processo de abertura de clareiras no 
lote colonial e construção de abrigos provi-
sórios aconteceu durante as cinco primeiras 
décadas de colonização da região do Vale do 

Itajaí. Morava-se nos abrigos por um período 
de trabalho duro que durava de dois a três 
anos, enquanto se começava a preparar a 
plantação, o pomar, o pasto e as criações de 
animais. Logo mais, em mutirão, construíam-
-se moradias de caráter mais permanente e 
também “a infraestrutura pública, a escola, 
a igreja, a sociedade de tiro” (WITTMANN, 
2019, p. 197).

Assim, passados os primeiros cultivos e 
com as melhorias nas condições de vida, con-
soante o Iphan (2011, p. 200), começavam a 
ressurgir “anseios culturais” e “noções de 
habitação trazidas do velho continente”. Er-
guia-se, então, outra moradia, que, em alguns 
casos, foi intermediária entre o rancho (pri-
meira casa provisória) e a moradia definitiva. 
Não era muito mais luxuosa que os primeiros 
ranchos: a cobertura normalmente era em 
palha e a estrutura, de “madeira bruta ou – 
depois dos primeiros anos – falquejada”. As 
paredes eram, predominantemente, de taipa 
de mão, e exibiam portas e janelas que já se 
assemelhavam às das construções de mora-
dia definitiva, existentes até hoje nos locais 
de colonização (IPHAN, 2011).

Imagina-se serem os casos, por exemplo, 
da “Casa de Taipa” e da primeira casa do “Sí-
tio Tribess”, que têm taipa de mão nos fecha-
mentos e estruturas da técnica construtiva do 
enxaimel. Diferem-se, portanto, da descrição 
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das primeiras casas provisórias de antigos re-
latos, visto que o corte das madeiras da estru-
tura já é mais bem elaborado e essas madeiras 
são encaixadas com tarugos e não com cipós. 
Outra diferença bastante perceptível, entre 
os primeiros ranchos descritos e essas duas 
casas, é o fato de elas serem elevadas alguns 
centímetros do solo e já apresentarem assoa-
lho de madeira. Acredita-se que isso se tenha 
dado devido à umidade do solo, que apodrece 
as madeiras estruturais, quando diretamente 
fixadas nele.

Nas coberturas, costumavam-se empre-
gar, ainda, as folhas de palmeira. Elas eram 
amarradas aos caibros da cobertura, com o 
lado liso para baixo, e começava-se a colo-
cá-las de baixo para cima. “Quando são bem 
compactos, os feixes oferecem proteção con-
tra qualquer intempérie. Pode-se ainda untar 
a camada superior com alcatrão39 e assim re-
sistem por dez anos ou mais aos aguaceiros, 
tempestades e insetos”. Quando as palmeiras 
não eram abundantes, utilizavam-se telhas 
“tabuinhas” para cobrir os ranchos (HÖR-
MEYER, p. 175-176 apud WEIMER, 2005, p. 
135). O processo é descrito por Hörmeyer:

[...] corta-se a árvore em pedaços de um 

pé40 de comprimento, que são aplanados 

e depois, com o machado e a cunha, facil-

mente divididos em tabuinhas de uma a 

duas polegadas41 de espessura e de um 

39 Mistura espessa e escura 
de substâncias, que pode 
ser obtida pela queima de 
madeira. 

40 Unidade de medida que 
corresponde a 30,48 cm.

41 Unidade de medida que 
corresponde a 2,54 cm.

pé de comprimento e de mais ou menos 

a mesma largura. Depois fura-se um bu-

raco no meio de uma das extremidades, 

mete-se-lhe um batoque e então, estando 

pronta a tabuinha, é ela suspensa na ripa 

[...] As tabuinhas, quando são desbastadas 

na extremidade inferior42 e bem ajustadas 

umas às outras, formam um telhado muito 

bom e duradouro (HÖRMEYER, p. 175-176 

apud WEIMER, 2005, p. 135).

Em Testo Alto e Rio da Luz, pela abun-
dância de palmeiras e pelos relatos orais de 
moradores, tudo indica que as primeiras mo-
radias (ranchos) tinham cobertura em folhas 
de palmeira. Ainda assim, as telhas tabuinhas 
foram bastante mencionadas nessas regiões. 
Percebe-se, tanto pelo nome como pela descri-
ção do processo de feitura, que são as mesmas 
telhas de madeira, também conhecidas como 
“schindeln”, as quais, devido à pouca durabi-
lidade, aos poucos foram sendo substituídas 
por outras de materiais mais duráveis.

Rafael Glatz,43 morador do bairro Rio da 
Luz, relata ter sido a grande umidade da re-
gião a responsável pelo abandono do uso de 
telhas tabuinhas, muito empregadas antes 
de ali chegarem telhas cerâmicas e pregos 
de metal. Foram mais utilizadas até uns 100 
anos atrás (portanto, lá por 1920). O telhado 
da primeira casa do avô de Rafael tinha es-
sas tabuinhas, há, aproximadamente, 70 anos. 

42 Aqui acredita-se ser 
referência ao corte em 
ângulo das pontas da 
tabuinha, deixando-a 
menos quadrada nessa 
extremidade.

43 Conversa informal 
realizada em março de 
2020.



Foi, porém, umas das últimas da região a se 
utilizar das schindeln, pois ficava em um local 
bastante afastado, sem acesso a outros ma-
teriais. Segundo Rafael, a peça necessita de 
uma madeira boa, com espécies que hoje são 
consideradas muito nobres para servirem de 
telhas – levando-se em conta a possibilidade 
do uso de telhas cerâmicas. 

Nas edificações do lote da conhecida 
“Casa de Taipa”, no bairro Testo Alto, há o 
registro – por meio de relatos orais – do uso 
dos três tipos de cobertura: folhas de pal-
meira, telhas tabuinhas e telhas cerâmicas. 
Conforme informações de Tronco (2009) 
e do Iphan (2011), o primeiro proprietário 
do terreno onde fica a “Casa de Taipa”, Karl 
Köhn, era um alemão migrado de Blumenau 
para Pomerode, e construiu, inicialmente, 
um barraco de madeira coberto com folhas 
de palmito. Depois, a casa que existe hoje, 
construída em 1898, coberta com telhas 
schindeln, substituídas por telhas cerâmicas 
em 1930. O bisneto de Karl, Helmuth Lümke, 
conta que “a habitação foi construída com o 
uso de ferramentas como machado e serrote, 
tudo cortado manualmente. Apenas em 1912 
é que foi aberta a primeira serraria na região. 
Um dos primeiros trabalhos executados no 
estabelecimento foi o assoalho da casa, ain-
da original [à época da pesquisa]” (TRONCO, 
2009, p. 167).

As telhas cerâmicas mencionadas são mo-
delo “rabo de castor” cujo nome se deve ao 
formato plano, com a extremidade inferior 
arredondada. Também podem ser chamadas 
de “germânicas”, e, nos bairros Rio da Luz 
e Testo Alto, são bastante conhecidas como 
telhas “chatinhas”, pelo formato achatado. 
Estas, por sua vez, também foram, em alguns 
casos, substituídas por outras de maior resis-
tência, como as chamadas de “francesas” ou 
“Marselha”, também por serem “mais unifor-
mes e mais econômicas devido a sua produção 
industrial” (WEIMER, 1994, p. 61). Esses tipos 
de telhas – principalmente a rabo de castor, 
mas também a francesa – são muito encontra-
dos, ainda hoje, em coberturas dessas edifica-
ções de interesse histórico nos núcleos rurais 
de Testo Alto e Rio da Luz.

O rancho, ou primeira moradia, não tinha 
divisões internas, sendo um único espaço 
onde se morava, cozinhava e dormia. Depois 
de algum tempo de adaptação, o espaço de co-
zinhar foi separado do restante: “é possível 
que em dias claros, se cozinhasse fora de casa, 
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não deve ter sido agradável [...]. Depois se fa-
zia uma cobertura pelo lado do frontão. Com 
o tempo, essa cobertura recebia paredes do 
mesmo tipo do rancho” (WEIMER, 2005, p. 
141). A análise de Weimer, feita por meio de 
gravuras antigas, dá uma sequência aos tipos 

Telhas modelo “rabo de castor” de cozinha que existiram nessas primeiras 
moradias da colonização.

Roseana Struck44 diz que, nas primei-
ras casas, o módulo da construção onde se 
localizava a cozinha era separado do corpo 
principal da edificação devido ao perigo que 
o fogo representava – antes do surgimento de 
olarias e dos fogões a lenha, que o confinam. 
Weimer (2005) reforça que, quando a técnica 
do uso do fogo foi aperfeiçoada nessas regiões 
de imigração, minorou o perigo de incêndios 
e, então, a cozinha, que antes ficava em outra 
edificação, evoluiu para um telhado na lateral 
da casa (WEIMER, 2005, p. 123). Assim, no 
início:

No clima subtropical, o fogão não tinha a 

função de aquecimento central e, em lugar 

de elemento agregador como na Alema-

nha, aqui, nos ranchos altamente combus-

tíveis, ressaltou seu maior inconvenien-

te – o perigo de incêndio. Uma forma de 

contornar esse problema foi construir dois 

prédios, um para a habitação e outro para 

a cozinha (WEIMER, 2005, p. 141-142).

Em conversa com a família de Alida Sie-
vert, de 77 anos, e Reino Sievert,45 de 75, o 
filho do casal descreve a antiga casa da avó: 

Fonte: Espaço Arqueologia, 2020. Casa 
Karl Siewert, Testo Alto, Pomerode.

44 Entrevista realizada em 
27 de setembro de 2019.

45 Entrevista realizada em 
27 de abril de 2019.
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44 Entrevista realizada em 
27 de setembro de 2019.

45 Entrevista realizada em 
27 de abril de 2019.

“os esteios dela eram no chão, enterrados, e 
a telha era de madeira”. Quando Reino e seu 
cunhado construíram a nova casa, sobre fun-
dações de tijolos, a mãe de Alida demonstrava 
preocupação em morar em uma casa elevada 
do solo; segundo Alida, ela falava: “só [vão] 
colocar em cima de tijolo? Chega um vento aí 
e derruba tudo, cai tudo!”. Reino acrescenta 
que a moradia tinha duas construções sepa-
radas, sendo um dormitório e uma cozinha: 
“essa casa lá, da minha sogra, é uma casa 
que, vamos supor, [tinha] onde eles dormiam 
e comiam, e, ao lado, tinha uma outra cons-
trução pra fazer a comida. Era separado, uma 
cozinha construída separada. E era tudo de 
madeira”. Dona Alida completa, entre risadas: 
“até o telhado era de madeira”, referindo-se às 
telhas tabuinhas.

De acordo com a família, para fazer as te-
lhas, ia-se “naqueles barrancos, nos morros”, 
pegava-se uma árvore que já estivesse caída 
e, utilizando o cerne, rachavam a tora fazendo 
as telhas de um centímetro e meio a dois cen-
tímetros. Utilizava-se uma faca e um martelo 
de madeira, que, batendo sobre a faca, fazia 
a tora rachar. Depois se amarrava tudo nas 
costas, levando até o local que se ia cobrir. 
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Reino explica a forma de colocação das te-
lhas: “essa, da casa da sogra, era furado com 
uma broquinha e colocado um pino de madei-
ra pra segurar ela”. De acordo com dona Alida, 
o sarrafo era de “palmito bem velho”, chama-
do de “palmito preto”. Rafael Glatz, também 
morador do Rio da Luz, explicita que esses 
sarrafos são feitos rachando o palmito em 
quatro pedaços: “faz uns quatro pedaços, tudo 
uns pedacinhos assim meia-lua [...] é algo que 
não acaba nunca porque nada pega, o cupim 
não vai, e não apodrece”. Seu Reino explica 
que uma das vantagens do sarrafo de palmito 
é que “ele é redondo” e, por isso, mesmo que 
passe água para o sarrafo, “ela não para em 
cima, ela sempre corre”, favorecendo o não 
apodrecer.

Há a hipótese, ainda, de que onde existia a 
ampla confecção de telhas tabuinhas também 
pode ter havido paredes de tábuas fendidas 
nos ranchos e primeiras moradias “realiza-
das pelo mesmo processo e ferramenta” que 
geravam tábuas parecidas com as telhas ta-
buinhas, só que mais prolongadas (WEIMER, 
2005, p. 139). Não são encontradas, atualmen-
te, casas com fechamentos em tábuas fendi-
das nas regiões de Rio da Luz e Testo Alto. 
As edificações em madeira possuem tábuas, 
aparentemente, serradas. Relatos de morado-
res sobre as construções demonstram que a 
ferramenta mais utilizada para a função era 

o serrote traçador, o que demonstra que a ma-
deira já era serrada, ainda que manualmente, 
antes do aparecimento das serrarias.

Na maioria das propriedades de Rio da 
Luz e Testo Alto, foi constatada a presença de 
moradias antigas das famílias, construídas 
em madeira. Atualmente, são chamadas pe-
los moradores de “ranchos” e servem de apoio 
às atividades rurais. De acordo com o Iphan 
(2011), quando a edificação da casa definitiva 
era construída, a moradia provisória mudava 
de função, sendo geralmente transformada 
em cozinha (que por vezes era isolada), de-
pósito agrícola, rancho, paiol etc. No caso 
dos núcleos rurais de Testo Alto e Rio da Luz, 
essas edificações, bastante apontadas pelas 
famílias como as primeiras casas no lote, 
têm estrutura em madeira parecida com a 
das casas construídas por meio da técnica 
enxaimel e encaixes fixados por tarugos de 
madeira. Muitas vezes, as peças que compõem 
a estrutura foram falquejadas, apresentando 
as marcas da confecção por machado. Os fe-
chamentos das paredes são, em geral, em tá-
buas, e as telhas são cerâmicas, modelo rabo 
de castor.

Além do aproveitamento de edificações 
existentes, também foram construídas no-
vas, que auxiliavam nas atividades do dia a 
dia dos imigrantes no novo território. O pro-
cesso de construção das moradias acontecia 

Estrutura de 
ranchos apontados 

como primeiras 
moradias

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2020. 

Casa Wilhelm Radünz, 
Testo Alto, Pomerode.
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ao mesmo tempo em que se desenvolviam os 
trabalhos agrícolas, fazendo com que surgis-
sem locais para guardar as carroças e equipa-
mentos da agricultura, armazéns de cereais 
e outros. Não há descrições tão precisas das 
construções auxiliares quando iniciada a vida 
cotidiana na colônia; sabe-se, todavia, que, na 
fase da primeira moradia ou rancho, algumas 
das construções feitas pelo colono eram o ga-
linheiro, o estábulo para vacas e cavalos e, 
mais tarde, o chiqueiro para os porcos, que 
poderiam ser adquiridos somente após a pri-
meira colheita. Na época, o estábulo era uma 
construção muito simples: “4 postes com uma 
cobertura de qualquer material que dá algu-
ma proteção contra chuva e queimaduras do 
sol”; e o galinheiro deveria ser “bem fechado” 
(IHERING, p. 111-112 apud WEIMER, 2005, 
p. 136).

Outra construção importante nos lotes co-
loniais eram as chamadas “patentes”, encon-
tradas nas moradias da imigração. Elas eram 
os banheiros da época em que não havia ou-
tras instalações sanitárias, e permaneceram 
até a construção de moradias de caráter per-
manente – podendo ser, ainda hoje, encontra-
das em algumas propriedades de Rio da Luz e 
Testo Alto. Eram, basicamente, estruturas de 
madeira sobre um buraco aberto no solo, afas-
tado da moradia, que frequentemente muda-
vam de lugar. Podiam, também, ser colocadas 
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próximas a córregos d’água. Lia Schwartz46 
conta que seu pai jogava, no buraco, as cinzas 
do forno a lenha – algo que acontecia uma vez 
por semana até, mais ou menos, a década de 
1970.

Concomitantemente a essas diversas 
construções, deveria ser providenciado o lo-
cal para o preparo de alimentos. O de pães de-
veria ter forno, enquanto o de melado e mus, 
doces muito apreciados na região47 de Testo 
Alto e Rio da Luz, deveria abrigar o engenho 
de moer cana-de-açúcar, o tacho de cobre e 
as ferramentas necessárias. Essas novas edi-
ficações iam surgindo conforme a disponi-
bilidade de recursos, como o surgimento de 
serrarias e com o aumento da produtividade 
do lote (WEIMER, 1994). 

Nos núcleos rurais de Rio da Luz e Testo 
Alto, os tachos de cobre onde se faz melado 
e mus ainda são amplamente encontrados. 
Geralmente, essas estruturas, assim como os 
fornos a lenha, em tijolos, são abrigadas em 
construções de madeira, denominadas, pelos 
moradores, de “ranchos” (assim como aque-
las apontadas como primeiras casas) e ficam 
próximas às moradias definitivas – que, por 
sua vez, podem ser de enxaimel com tijolos, 
madeira ou de alvenaria autoportante. 

Em alguns ranchos, havia “defumadores”, 
construções utilizadas para defumar carnes 
de porco e fazer toucinhos e linguiças. De 

46 Entrevista realizada em 
25 de setembro de 2019.

47 Para saber mais sobre 
a culinária dos núcleos 
rurais de Testo Alto e 
Rio da Luz, ver o livro 
complementar a este, 
que enfoca tradições da 
cultura imaterial.

acordo com Lia Schwartz,48 os defumadores 
“todo mundo tinha”, e eram como “hoje em 
dia a geladeira da casa da gente”. Em muitas 
propriedades, essas estruturas eram locali-
zadas do lado de fora, ao ar livre, como ainda 
podem ser encontradas nos conjuntos rurais 
de Testo Alto e Rio da Luz. Construídos, prin-
cipalmente, em madeira, alguns defumadores 
contavam com pequena altura de tijolos onde 
faziam o fogo. Ilse Rahn,49 moradora do Rio 
da Luz, explica como utilizavam, em sua pro-
priedade, o defumador – que ficava dentro de 
um rancho:

“Antigamente, as pessoas estavam muito 

atentas, né. Elas levantavam de noite de 

uma em uma hora, a cada duas horas. Ia 

um olhar, ia outro olhar, né. Para não apa-

gar o fogo, né? Senão, de manhã, tinha que 

começar tudo do zero, né. Noite e dia fica-

va defumando [...]. Tinha toucinho e umas 

carninhas, a gente defumava e, uma época, 

a gente fazia linguiça.” (Ilse Rahn)

Os ranchos com engenhos e tachos de co-
bre, muitas vezes, eram construídos e utiliza-
dos em comunidade, e por isso não aparecem 
em todos os lotes: “numa sociedade onde a 
carência material era a condição comum, 
não é de imaginar que todos se empenhas-
sem ao mesmo tempo em construir todas es-
tas benfeitorias” (WEIMER, 1994, p. 52). Nos 
conjuntos rurais de Testo Alto e Rio da Luz, 

48 Entrevista realizada em 
25 de setembro de 2019.

49 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.

Forno a lenha

Fonte: Espaço Arqueologia, 2020. Rio da Luz, Jaraguá do Sul.
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em conversas com moradores, esse caráter 
comunitário, principalmente de utilização 
do tacho, foi mencionado. De acordo com Lia 
Schwartz,50 na propriedade de seu pai, locali-
zada no Rio da Luz, não foi colocado tacho de 
fazer melado, visto que havia na do vizinho, 
cuja casa foi feita, praticamente, ao mesmo 
tempo que a de sua família, e as tarefas eram 
divididas. Lorenz Radünz,51 morador do bair-
ro Testo Alto, mencionou a ajuda que recebe, 
ainda hoje, para fazer melado na propriedade 
de sua família: “pra eu fazer um tacho desse 
grande ali, eu preciso de mais pessoas pra 
cortar a cana. E onde vou deixar o melado, 
né? [...] aí peguei dois amigos aqui na frente, 
ó só, vamos fazer um tacho de melado! Cana 
tem, vamos dividir o melado depois!”. Ainda 
assim, os volumes das construções que abri-
gam essas estruturas são muito presentes na 
paisagem de Testo Alto e Rio da Luz.

É importante lembrar que cada família 
teve um processo de adaptação nos lotes 
coloniais e, conforme dito anteriormente, o 
tempo variava entre a cabana provisória – 
enquanto se preparava o lote – e a constru-
ção da moradia da família. Assim, é provável 
que, ao mesmo tempo em que existiam algu-
mas cabanas entre os lotes na floresta, havia 
também famílias que já estavam morando e 
valendo-se das plantações feitas no terreno. 
Da mesma forma, a construção da moradia 

50 Entrevista realizada em 
25 de setembro de 2019.

51 Entrevista realizada em 
26 de setembro de 2019.
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melhorada e definitiva, mais tarde, ocorreu 
para algumas famílias mais rapidamente do 
que para outras, configurando sempre uma 
paisagem dinâmica, em que no território ha-
via, ao mesmo tempo, cabanas de troncos e 
folhas, construções de madeira, ranchos pro-
visórios e moradias em sistemas construtivos 
mais avançados.

Com a maior consolidação das colônias, as 
condições provisórias dos imigrantes foram 
sendo, aos poucos, superadas e, assim, após 
alguns anos de trabalho na propriedade, che-
gava o momento de construir a chamada “casa 
definitiva”. Ao surgirem olarias e serrarias, 
essas construções contaram com materiais 
mais resistentes e técnicas mais avançadas, 
tendo maior durabilidade. Muitas delas per-
duraram e podem ser observadas, hoje, em 
regiões de antigas colônias, principalmente 
nas áreas rurais.

Nessa fase de construir a casa definitiva, 
a arquitetura foi “baseada principalmente 
em modelos derivados dos países de origem 
dos imigrantes” (IPHAN, 2011, p. 202), que, a 
essa altura, já adaptados às condições locais, 
conheciam os materiais disponíveis na área 
colonial. No caso de Testo Alto e Rio da Luz, 
a maioria das casas definitivas do período da 
imigração foi construída por meio da técnica 
enxaimel, derivada de modelos alemães. Algu-
mas foram construídas em tijolos autoportan-

Tacho de cobre

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019. Testo 
Alto, Pomerode.

Engenho

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019. Testo Alto, Pomerode.



65

melhorada e definitiva, mais tarde, ocorreu 
para algumas famílias mais rapidamente do 
que para outras, configurando sempre uma 
paisagem dinâmica, em que no território ha-
via, ao mesmo tempo, cabanas de troncos e 
folhas, construções de madeira, ranchos pro-
visórios e moradias em sistemas construtivos 
mais avançados.

Com a maior consolidação das colônias, as 
condições provisórias dos imigrantes foram 
sendo, aos poucos, superadas e, assim, após 
alguns anos de trabalho na propriedade, che-
gava o momento de construir a chamada “casa 
definitiva”. Ao surgirem olarias e serrarias, 
essas construções contaram com materiais 
mais resistentes e técnicas mais avançadas, 
tendo maior durabilidade. Muitas delas per-
duraram e podem ser observadas, hoje, em 
regiões de antigas colônias, principalmente 
nas áreas rurais.

Nessa fase de construir a casa definitiva, 
a arquitetura foi “baseada principalmente 
em modelos derivados dos países de origem 
dos imigrantes” (IPHAN, 2011, p. 202), que, a 
essa altura, já adaptados às condições locais, 
conheciam os materiais disponíveis na área 
colonial. No caso de Testo Alto e Rio da Luz, 
a maioria das casas definitivas do período da 
imigração foi construída por meio da técnica 
enxaimel, derivada de modelos alemães. Algu-
mas foram construídas em tijolos autoportan-

Tacho de cobre

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019. Testo 
Alto, Pomerode.

Engenho

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019. Testo Alto, Pomerode.
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tes, comuns para alemães, italianos e polone-
ses. Diversas outras se utilizaram da madeira, 
matéria-prima disponível em abundância.

Com o aparecimento de serrarias com 
roda d’água, começou-se a usar tábuas em 
larga escala. Em quase toda propriedade rural 
de Testo Alto e Rio da Luz há, ao menos, uma 
construção em madeira, material utilizado 
por todas as etnias de imigrantes nas cons-
truções (IPHAN, 2011). A madeira foi muito 
utilizada nas moradias definitivas, em estru-
turas do sistema enxaimel, assoalhos, forros, 
estruturas de telhados, divisões internas e, 
algumas vezes, em fechamentos externos de 
sótão, varanda e cozinha – especialmente nas 
edificações mais antigas. Weimer (1994, p. 61) 
destaca que tabuados, nos tramos da parte 
externa das casas definitivas, foram muito 
aproveitados nos frontões.

De acordo com Pellizzetti (1981 apud 
IPHAN, 2011) e relatos de moradores, a ma-
deira das construções era retirada da Mata 
Atlântica, no local onde os imigrantes se es-
tabeleciam – muitas vezes, do próprio lote 
onde se pretendia construir. A floresta era 
rica em espécies, com fartas alternativas 
para uso na construção civil, na confecção 
de instrumentos de trabalho, na marcenaria 
e na carpintaria. A madeira mais usada e mais 
importante para as construções foi a “canela-
-preta (Ocotea catharinensis)”, e a segunda, a 

Fechamento em tábuas de madeira

Fonte: Espaço Arqueologia, 2020. Casa Vino Krüger, Rio da Luz, Jaraguá do Sul.



67

tes, comuns para alemães, italianos e polone-
ses. Diversas outras se utilizaram da madeira, 
matéria-prima disponível em abundância.

Com o aparecimento de serrarias com 
roda d’água, começou-se a usar tábuas em 
larga escala. Em quase toda propriedade rural 
de Testo Alto e Rio da Luz há, ao menos, uma 
construção em madeira, material utilizado 
por todas as etnias de imigrantes nas cons-
truções (IPHAN, 2011). A madeira foi muito 
utilizada nas moradias definitivas, em estru-
turas do sistema enxaimel, assoalhos, forros, 
estruturas de telhados, divisões internas e, 
algumas vezes, em fechamentos externos de 
sótão, varanda e cozinha – especialmente nas 
edificações mais antigas. Weimer (1994, p. 61) 
destaca que tabuados, nos tramos da parte 
externa das casas definitivas, foram muito 
aproveitados nos frontões.

De acordo com Pellizzetti (1981 apud 
IPHAN, 2011) e relatos de moradores, a ma-
deira das construções era retirada da Mata 
Atlântica, no local onde os imigrantes se es-
tabeleciam – muitas vezes, do próprio lote 
onde se pretendia construir. A floresta era 
rica em espécies, com fartas alternativas 
para uso na construção civil, na confecção 
de instrumentos de trabalho, na marcenaria 
e na carpintaria. A madeira mais usada e mais 
importante para as construções foi a “canela-
-preta (Ocotea catharinensis)”, e a segunda, a 

Fechamento em tábuas de madeira

Fonte: Espaço Arqueologia, 2020. Casa Vino Krüger, Rio da Luz, Jaraguá do Sul.

“peroba-vermelha (Aspidosperma olivaceum)” 
(1981, p. 131 apud IPHAN, 2011, p. 138-139). 
Nas falas dos moradores sobre a estrutura das 
casas em enxaimel existentes, ainda hoje, nos 
bairros estudados, a maioria é referida como 
canela-preta.

Segundo Kanan (2008, p. 3), os sistemas 
construtivos mais tradicionalmente usados 
nas casas de caráter permanente foram “o 
sistema com estrutura de madeira e pai-
néis de vedação, conhecido por enxaimel e 
o de alvenaria de tijolos”. Ela acrescenta que 
“construções em madeira também foram típi-
cas”, mas utilizadas, sobretudo, em “unidades 
agrícolas das propriedades rurais”. De início, 
as primeiras moradias definitivas também ti-
nham vedações em taipa de mão, assim como 
muitas provisórias – em sistema enxaimel ou 
em estruturas mais primitivas. Quando foram 
surgindo olarias, tornou-se possível o maior 
emprego de tijolos e telhas cerâmicas nessas 
edificações. 

A mudança no uso da técnica da taipa para 
o tijolo aconteceu devido à taipa de mão não 
ser adequada ao clima das regiões onde foram 
implantadas as colônias: “as chuvas acompa-
nhadas pelo vento erodiam as paredes. Por 
isto, ao longo do tempo, as vedações exter-
nas foram sendo substituídas por alvenarias 
de tijolo e de tal modo que, hoje, dificilmente 
pode ser encontrada uma casa que não apre-

sente esta solução” (WEIMER, 1994, p. 62). 
Assim, enquanto algumas tinham o material 
dos tramos substituído, outras já foram cons-
truídas com o uso de tijolos. Da mesma forma, 
a madeira também passou a ser mais empre-
gada, visto que, ao contrário dos primeiros 
anos, em que “o corte das toras era manual, 
tornando dispendioso o emprego da madeira 
na vedação de paredes externas”, o surgimen-
to de serrarias facilitou o uso desse material 
(IPHAN, 2011, p. 140).

A casa definitiva era construída de ma-
neira comunitária, com a ajuda de familiares 
e vizinhos, da mesma forma em que, na época 
dos primeiros abrigos, imigrantes juntavam-
-se para preparar os terrenos das plantações 
e construir moradias. Muitas vezes, ainda, 
segundo expõem moradores de Testo Alto 
e Rio da Luz, as casas em sistema enxaimel 
eram desmontadas e remontadas. Isso pode-
ria acontecer em decorrência da vontade da 
família em estabelecer moradia em um local 
mais favorável. Na remontagem, podia haver a 
substituição de peças estruturais com alguma 
degradação. 

Ao mesmo tempo, houve também substi-
tuições de técnicas construtivas, em que ca-
sas em sistema enxaimel foram desmontadas 
com o aproveitamento das peças de madeira 
em telhados e assoalhos, por exemplo. Exis-
tia, então, mudança na estrutura e nos modos 
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de construir, principalmente, pela alvenaria 
autoportante – quer seja por estética ou pela 
facilidade da produção de tijolos.

As moradias construídas com a técnica 
da alvenaria autoportante de tijolos exibem 
semelhança com as em enxaimel nas estrutu-
ras de telhados, volumetrias e plantas, dife-
renciando-se, afora a parte estrutural, pelas 
soluções plásticas, principalmente, nas pare-
des externas. As com tijolos aparentes têm, 
como características principais, o aprovei-
tamento das diversas tonalidades de tijolos, 
para efeitos visuais nas paredes, e o estuque 
(argamassa de cal, gesso e areia) para orna-
mentação. Esses enfeites de estuque, porém, 
são mais presentes nas edificações de tijolos 
rebocados, de modo geral, mais adornadas 
por influência do ecletismo europeu do início 
do século XX (IPHAN, 2011).

Pôde-se perceber que, com o passar dos 
anos, a tipologia da moradia do colono, os 
materiais, o sistema construtivo e as tecnolo-
gias aplicadas foram mudando de acordo com 
a necessidade, com os recursos disponíveis 
e com o maior conhecimento de aspectos do 
território da colônia. A “fase áurea” da arqui-
tetura produzida pelos imigrantes, em que 
as edificações residenciais mais represen-
tativas foram consolidadas, “durou mais de 
meio século e estendeu-se pelo menos de 1880 
até aproximadamente 1940” (IPHAN, 2011, 

Relação entre 
construções e 
paisagem

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019. Casa 
Erwin Rux, Rio da Luz.

p. 202). Nessa fase, temos as construções que 
chegaram até os dias atuais, as chamadas mo-
radias “definitivas” do imigrante na colônia, 
que substituíram as construções provisórias, 
já bastante mencionadas. A maioria dessas 

construções no Rio da Luz e Testo Alto – em 
especial, as construídas por meio do enxaimel 
– são datadas, pelo que contam os morado-
res, de aproximadamente 1890 a 1920 e serão 
aprofundadas no próximo capítulo.





A  MORADIA  EM  ENXAIMEL:  
ARQUITETURA  HERDADA  DOS  
IMIGRANTES
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Como visto, o processo imigratório do sé-
culo XIX e início do XX, nas regiões dos núcle-
os rurais de Testo Alto e Rio da Luz, refletiu na 
gestão de recursos naturais e nas edificações 
da época, deixando um importante patrimô-
nio que, junto à sua implantação no território, 
permite conhecer elementos da vida desses 
imigrantes. Neste capítulo, apresentam-se a 
técnica construtiva do enxaimel e outras ca-
racterísticas das moradias construídas nesse 
sistema nos bairros, no período citado.

Grande parte do conteúdo disposto neste 
capítulo teve como principal referência o le-
vantamento cadastral (medição e desenho) 
de dez edificações construídas por meio da 
técnica enxaimel nos dois bairros. Foi preci-
so que esse levantamento mais aprofundado 
tivesse número restringido, tencionando-se 
atender às demandas da pesquisa. Assim, as 
escolhas contemplaram condições e critérios 
como o ano de construção – com a tentativa de 
atender a diferentes décadas; a singularida-
de – abrangendo particularidades das cons-
truções; a conservação – priorizando aquelas 
com boas condições materiais; a originalida-
de – considerando a presença de caracterís-
ticas originais da construção; e os vínculos 
da edificação com elementos do entorno ime-
diato. Entretanto, conversas, fotografias e a 
observação, não só nas que compuseram o 
levantamento, mas em diversas edificações, 

tiveram grande importância nos resultados 
expostos neste capítulo.

As dez casas levantadas foram nomeadas 
de acordo com os seus construtores ou, quan-
do não é certo o nome de quem construiu, de 
acordo com entrevistados – no geral, foram 
moradores atuais ou descendentes do ante-
rior ou do construtor da edificação. No Rio da 
Luz, essas casas foram nomeadas como “Casa 
Paul Schwartz”, “Casa Vino Krüger”, “Casa 
Bernardo Ehlert”, “Casa Lilli Rahn” e “Casa 
Erwin Rux”; e, no Testo Alto, foram: “Casa Ar-
mando Strutz”, “Casa Albert Wachholz”, “Casa 
Karl Siewert”, “Casa Wilhelm Radünz” e “Casa 
Hermann Rahn”. 

A técnica de construção chamada de “en-
xaimel” caracteriza-se, principalmente, por 
sua estrutura de madeiras horizontais, verti-
cais e inclinadas, encaixadas umas às outras, 
formando uma armação rígida cujos espaços 
vazios podem ser preenchidos com materiais 
diversos. “A madeira bruta é serrada em peças 
estruturais providas de encaixes. A monta-
gem das peças forma um sistema estrutural 
autônomo, que é preenchido com materiais 
de vedação”, formando os painéis das paredes 
(KANAN, 2008, p. 4).
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AS  ORIGENS  DA  TÉCNICA  
CONSTRUTIVA  ENXAIMEL

Consoante Manfred Gerner (2007), as for-
mas mais simples e rudimentares de habita-
ção humana feitas com madeira, ocorridas 
“provavelmente já em 12.000 a.C. [...] devem 
ser aceitas como origem do sistema constru-
tivo enxaimel” (GERNER, 2007 apud WITT-
MANN, 2019, p. 65). Esses primeiros abrigos, 
usados pelos caçadores nômades da Europa 
Central, eram desmontáveis, com estrutura 
de varas ou estacas, incluindo uma espécie de 
cumeeira, que sustentava a cobertura feita de 
pele de animais ou outro material disponível. 
Essa adaptação às condições climáticas onde 
não havia abrigos naturais (como cavernas, 
por exemplo) também garantia a manutenção 
do modo de vida móvel dessas populações, 
que variava com as rotas de migração da caça. 
A estrutura de varas e as peles como material 
de fechamento do abrigo eram independen-
tes; assim, podiam ser carregados de um local 
para outro (WITTMANN, 2019). 

Já as origens da técnica utilizada no Bra-
sil, de acordo com Angelina Wittmann (2019), 
recorrem às casas construídas no período ne-
olítico. Em torno de 5 a 7 mil anos atrás, acon-
tecia no atual território da Alemanha uma 

“técnica construtiva embrionária daquela ar-
quitetura que faz uso da estrutura enxaimel 
no Brasil” (WITTMANN, 2019, p. 118). Neste 
caso, a estrutura de distribuição de cargas 
da construção resumia-se a toras de madei-
ra amarradas, sobre as quais colocavam-se a 
cobertura de duas águas, feita de colmos (tipo 
de palha) e paredes de fechamento feitas em 
taipa (WITTMANN, 2019). Percebe-se que a 
estrutura de madeira também era indepen-
dente dos fechamentos, ainda que agora com 
caráter de uma casa fixa e não mais móvel. 

Ao longo do tempo, a técnica construtiva 
passou por “fragmentos evolutivos históri-
cos locais e regionais”, em diversas regiões 
do globo, com diferenças práticas, nos usos, 
nos modos de construir com a estrutura de 
madeira, entre outros aspectos (WITTMANN, 
2019, p. 122). Apesar disso, a característica 
que permite elaborar a evolução dessa técnica 
é o fato de a parte estrutural, de madeira, ter 
funcionamento autônomo, sem depender dos 
materiais de fechamento/vedação.

A técnica construtiva enxaimel, no mo-

mento atual, é o resultado de uma evolu-

ção tecnológica e de materiais da casa de 

madeira primitiva, que [...] paulatinamen-

te foi adaptada tanto às diferentes regiões 

do continente [europeu], em diferentes 

tempos, de acordo com a disponibilidade 

e tipo de materiais disponíveis, quanto às 
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práticas dos homens que construíam estas 

casas (WITTMANN, 2019, p. 120). 

Na Alemanha – onde, até hoje, existem 
muitas edificações em enxaimel – a técnica 
é conhecida como “Fachwerkbau”, que quer 
dizer “construção em prateleiras”, na sua 
tradução literal. É entendida, porém, como 
uma estrutura composta de muitas peças, 
encaixadas, geralmente de madeira (WEI-
MER, 2005, p. 66). A palavra alemã “Fachwerk” 
significa “treliça” e entende-se como “espaço 
de uma parede feita a partir da estrutura de 
caibros, preenchida com material entrelaça-
do e posteriormente preenchido com barro” 
(WITTMANN, 2016). As palavras denominam 
a técnica construtiva que forma uma estrutu-
ra de peças encaixadas e articuladas de forma 
horizontal, vertical e inclinada. Os tramos (ou 
Fach, em alemão), espaços vazios dessa estru-
tura, são posteriormente preenchidos com 
taipa, adobe, pedra, tijolos, ou outros mate-
riais (WEIMER, 2005). 

Para o Vale do Itajaí, a técnica construtiva 
do enxaimel, trazida a partir de 1850 pelos 
imigrantes era conhecida nas áreas do norte 
e nordeste do atual território da Alemanha 
(na época, ainda região da Prússia), mais 
precisamente dos estados alemães atuais da 
Baixa Saxônia (Niedersachsen), da Pomerânia 
Ocidental (Mecklenburg Vorpommern) e da Tu-
ríngia (Türingen). Vale destacar, porém, que 

apesar das origens, o resultado dessa arqui-
tetura desenvolvida no Brasil, assim como 
de qualquer outro produto da ação humana, 
alinha-se às condições físicas do local em 
que se encontra, aos materiais disponíveis, 
às atividades realizadas por aquelas pessoas 
e, finalmente, “às relações do grupo residente 
na casa com outros grupos externos e seus 
intercâmbios técnicos, sociais, religiosos e 
culturais” (WITTMANN, 2019, p. 124). 

Mesmo tendo sido utilizadas em constru-
ções da Europa Central desde muito tempo, as 
estruturas de madeira só foram levantadas 
do solo no início dos tempos históricos – até 
então, as toras eram enterradas. As primei-
ras fundações utilizadas para elevar essa 
estrutura eram pedras nas quais as madei-
ras se apoiavam, sem o contato direto com o 
solo. Isso evitava que a estrutura de madeira 
apodrecesse. A partir dessa modificação, foi 
preciso maior rigidez nas paredes da cons-
trução, visto que agora estavam suspensas 
sobre pedras. Foi aí que surgiram as madei-
ras inclinadas para dar maior estabilidade na 
estrutura (BOTT, 1976 apud WEIMER, 2005). 
“A descoberta da triangulação significa para 
esta técnica construtiva o mesmo que a roda 
para os transportes. Ela é o princípio básico 
de estática sobre o qual repousa toda a evolu-
ção posterior” (WEIMER, 2005, p. 64).

O enxaimel, apesar da origem muito an-
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tiga, desenvolveu-se, sobretudo, durante a 
Idade Média – séculos V a XV, e seguiu sendo 
bastante utilizado na Europa até, aproxima-
damente, a época da Revolução Industrial 
(WEIMER, 2005; KANAN, 2008). A técnica é 
muito associada ao uso de tarugos ou pregos 
de madeira nos encaixes da estrutura, po-
rém, essa característica considera somente 
o recorte de tempo relacionado à Idade Mé-
dia, dentro da evolução de experimentos da 
tecnologia. Nesse período, o enxaimel se so-
lidificou como técnica construtiva, nas cida-
des intramuros da sociedade feudal em cuja 
estrutura social existiam as guildas. Os car-
pinteiros orgulhavam-se da utilização apenas 
da madeira na construção, não utilizando os 
materiais da guilda dos ferreiros, que faziam 
os pregos. “A guilda dos carpinteiros não 
usaria material manuseado por outra guil-
da”, surgindo aí a utilização desses pregos de 
madeira, também chamados de “Holznägeln” 
(WITTMANN, 2016).

No tempo das guildas, [os carpinteiros] opta-

vam por usar somente a madeira – evitando 

qualquer tipo de crava, prego ou parafuso 

de metal na construção de uma edificação 

Fachwerk – se usasse isto não significaria 

que deixaria de ser um Fachwerk, mas a 

“reputação” do artesão poderia ser com-

prometida, pois os ferreiros pertenciam à 

outra guilda (WITTMANN, 2016).

Há muitas maneiras de construir com a 
técnica do enxaimel e, geralmente, elas são 
classificadas pelo tipo de fundação, tipo de 
paredes, formas de colocar os contraven-
tamentos (caibros inclinados), pelo uso ou 
não de caibros de madeira em curva e pelos 
detalhes de enquadramento dos telhados 
(WITTMANN, 2016). O modo de construir 
com enxaimel empregado em Santa Cata-
rina mais se assemelha ao conhecido como 
“baixo-saxão” – ocorrido em toda a planície 
germânica: desde a costa Atlântica até a costa 
sul do mar Báltico – ainda que com bastantes 
diferenças. “Esta é a técnica que foi empre-
gada na construção da grande maioria das 
antigas casas de enxaimel no Brasil, visto que 
a maior parte dos imigrantes provinha da re-
gião norte da Alemanha, além de ser também 
o mais simples dos três sistemas construti-
vos” (VEIGA, 2013, p. 79). Dentre os mais ge-
rais conhecidos na cultura centro-europeia, 
ao chegar à Idade Média, eram o baixo-saxão, 
o alemânico e o franco (PHLEPS, 1962 apud 
WEIMER, 2005).

As principais características do sistema 
baixo-saxão são peças contínuas para os bal-
drames, frechais e esteios;52 com peitoris e 
vergas das janelas descontínuos, encaixan-
do-se em cada esteio. Além disso, os vãos das 
portas e janelas correspondem ao intervalo 
entre dois esteios, o que demonstra a proximi-

52 Ver Glossário.
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dade entre essas peças estruturais. As peças 
inclinadas nas paredes são poucas, se compa-
radas às outras variações de enxaimel e, por 
vezes, inexistentes (PHLEPS, 1962 apud WEI-
MER, 2005, p. 68-69). As características des-
critas são comuns às casas construídas por 
meio da técnica do enxaimel em Testo Alto e 
Rio da Luz. Outra similaridade ocorrida, em 
grande parte das edificações, é a de os esteios 
do andar superior descarregarem exatamente 
nos esteios do andar inferior – ainda que, na 
região em estudo, não haja a projeção de pa-
nos das paredes de andares superiores para 
além do primeiro pavimento. 

No início do século XX, já sendo a madeira 
um material escasso, foi substituída em lar-
ga escala pelo ferro e pelo concreto armado 
(WEIMER, 2005). Na década de 1970, houve 
um processo, em algumas regiões do estado 
de Santa Catarina, em que se começaram a 
modificar fachadas e construir, tardiamen-
te, edificações com estética inspirada no 
enxaimel dos imigrantes – passada a época 
do modernismo e chegado um momento de 
reafirmação de tradições. Essa tendência 
ocorreu, principalmente, nos centros urba-
nos de Blumenau e Joinville, onde se buscava 
a “germanidade”, que visava, sobretudo, ao al-
cance turístico e econômico (VEIGA, 2013). O 
resultado dessas modificações, chamado por 
Veiga de “neo-enxaimel”, é uma imitação que 

desrespeita o patrimônio construído pelos 
imigrantes (VEIGA, 2013). 

Assim, essa arquitetura colonial em sua 
forma original é encontrada, principalmente, 
nas comunidades do interior de Blumenau e 
municípios vizinhos, como nos conjuntos ru-
rais presentes em Jaraguá do Sul e Pomerode. 
Esse patrimônio arquitetônico da região de 
imigração em Santa Catarina apresenta a dua-
lidade entre adaptar e manter os conhecimen-
tos de origem. O resultado é uma arquitetura 
moldada às novas condições deste território 
no século XIX, que é referência à identidade 
dos teuto-brasileiros por expressar, por inter-
médio das construções, sua cultura, modos de 
vida e saberes.

A  ESTRUTURA  EM  
ENXAIMEL

Além de ser uma técnica já conhecida pe-
los imigrantes, o fato de a estrutura em en-
xaimel poder ser desmontada e remontada 
foi algo bastante oportuno nesse contexto da 
imigração nos núcleos rurais de Testo Alto e 
Rio da Luz. Em alguns casos, quando o lote 
onde a família se estabelecia não atendia às 
expectativas, optava-se por mudar de pro-
priedade ou de local dentro de um mesmo 
lote. A vantagem proporcionada pela técnica 
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enxaimel foi essencial para essas mudanças. 
Em relatos de moradores, foram menciona-
das algumas casas em enxaimel existentes 
hoje, que antes se localizavam em um outro 
local e foram adaptadas – normalmente tra-
zidas mais para baixo, próximo à rua, em 
terrenos com morros, ou para mais longe 
dos cursos d’água – possivelmente devido a 
cheias. Rogério Siewert,53 morador de Testo 
Alto, esclarece:

53 Entrevista realizada em 4 
de fevereiro de 2020.

“Oitenta, noventa anos atrás, isso era mais 

comum, as famílias às vezes trocarem de 

colônia. Isso justamente porque, ah, se 

o meu avô se instalasse aqui, tudo mato, 

começa a derrubar, pa, pa, ‘meu, mas aqui 

é muito morro, terra magra, pouca água, 

muita pedra, achei uma outra, plano, fér-

til, vou vender aqui e vou pra lá’. Vendiam 

a colônia, desmonta a casa e leva a casa 

junto”. (Rogério Siewert)

Nas edificações construídas com a técnica 
enxaimel em Testo Alto e Rio da Luz, assim 
como no restante das áreas de imigração do 
estado de Santa Catarina, é bastante comum 
que as madeiras estruturais fiquem à mostra, 
ou seja, que tenham a estrutura aparente. 
Além de edificações residenciais, isso ocorreu 
também em construções com os mais diver-
sos usos, incluindo salões de clubes de caça 
e tiro, comércios, escolas, igrejas e outros, 

ao longo do desenvolvimento das colônias. 
Como ficam aparentes, muitas características 
dessas estruturas são perceptíveis – como as 
marcações sequenciais nas peças de madei-
ra; alguns tipos de encaixes realizados entre 
elas; o tamanho e o tipo dos baldrames, fre-
chais, tesouras, e outras peças; as marcas da 
forma como a peça foi construída (serrada ou 
falquejada) etc. Para facilitar o entendimen-
to dos próximos parágrafos, veja o esquema 
identificando essas peças estruturais.

No geral, as estruturas das edificações em 
enxaimel de Rio da Luz e Testo Alto apresentam 
muitas características similares. Dentre elas, 
estão: a estrutura elevada do solo geralmente 
entre 20 e 50 centímetros, apoiada em tijolos e/
ou pedras; os baldrames contínuos, onde se en-
caixam os esteios; a presença de um ou dois su-
portes horizontais descontínuos na estrutura, 
encaixados nos esteios; os vãos das esquadrias 
inseridos na largura de um esteio a outro; e as 
madeiras diagonais – escoras ou contraventa-
mentos – nas extremidades da estrutura.

“O processo de construção da casa co-
meçava com a escolha da madeira para ser 
cortada e convertida em peças estruturais” 
(KANAN, 2008, p. 4). Para a fabricação dessas 
peças, no início, utilizavam-se ferramentas 
manuais, como serrotes e machados de fal-
quejo. Foi bastante mencionada, em conversas 
com moradores de Testo Alto e Rio da Luz, 

Alguns elementos estruturais da edificação em enxaimel
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uma ferramenta chamada de “serra traça-
dor”.54 Com relação ao uso da ferramenta, 
Evandro Rux55 elucida que é feito um cavalete 
de madeira do qual duas pessoas se utilizam 
– uma em cada ponta do serrote – cortando 
a lenha para fazer tábuas e outras madeiras 
mais lisas da construção, antes de surgirem 
serrarias próximas:

“Não tinha serraria naquela época, então... 

muito provavelmente essas madeiras [da 
estrutura da Casa Rux], por causa do corte 

mais limpo, provavelmente foram tudo 

cortadas assim à mão. Então, o que leva a 

crer que essas casas, pra construir, leva-

va-se meses, até anos, pra construir. Eles 

preparavam, depois, na hora de montar, 

talvez era mais rápido, mas a preparação 

das peças mesmo...” (Evandro Rux)

A maioria das edificações exibe madeiras 
serradas que, de acordo com os moradores, 
foram feitas em serrarias ou com a “serra 
traçador”, manualmente, em duas pessoas. 
Vino Krüger, morador da Casa Vino Krüger, 
construída aproximadamente em 1900, es-
clarece sobre as peças que eram feitas utili-
zando-se essa ferramenta, chamada por ele 
de “traçadeira”:

“Pra fazer a madeira quadrada de 20 por 

20, e fazia caibro também, 15 por 15, e 

linha... aí, as laterais às vezes eles não 

queriam tirar o casqueiro daí às vezes 

54 Também referida como 
“serrote traçador”, 
“traçadeira americana”, 
serra ou serrote “de 
duas pessoas” e serra ou 
serrote “vai e vem”. Em 
alemão, Schrotsäge ou 
Zweimannsäge.

55 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.
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Fachada frontal e fachada 
lateral direita (página 
seguinte) da Casa Rux

Cumeeira

0
,2

3
0

,8
5

1
,2

3

0
,6

Telhas 
‘Rabo de Castor’

Mudança na 
Inclinação do 

Telhado

Guarda-corpo
Vazado de Tijolos

Baldrame 
de Madeira

Janelas com
Bandeira

Porta Almofadada
com Bandeira

1
,6

1

0
,8 0
,9

4

0
,8

5

0
,9

4

1
,5

6
0
,7

3

0
,5

8
0
,7

0
,9

1

1
,1

9

0
,8

8

1
,5

0
,1

2

0
,1

2

2
,9

43
,5

1
3
,3

1

0
,1

5

Baldrame

Cumeeira

Telhas 
‘Rabo de Castor’

Mudança na 
Inclinação do 
Telhado

Local do
Fogão a Lenha

Janela de Madeira
e Vidro, com Bandeira

Janela de Madeira
e Vidro

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 
levantamento de 2019.



79

Fachada frontal e fachada 
lateral direita (página 
seguinte) da Casa Rux
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falquejavam com... com um machado. A 

maior parte, então, já era tudo feito ali, 

né, tudo com aquela traçadeira, né. Tábua 

depois inventaram fazer o soalho com 4 

centímetros, aquele que nós temos lá é fei-

to com isso ainda. Ao menos o pai falava 

que esse, o tio falava que esse era feito na 

traçadeira, essas tábuas ali. Tem o segun-

do piso em cima, aí também todas essas 

madeiras lá, tudo feito com esse tipo de 

coisa.” (Vino Krüger)

O nome “traçador” ou “traçadeira”, de 
acordo com informações das conversas – den-
tre elas, a conversa com Evandro – é devido ao 
traçado que faziam utilizando uma linha suja 
de cinzas, para que o corte seguisse a marca 
e, assim, ficasse reto.

“[Faziam] com linha de... provavelmen-

te com uma linha até parecida assim, de 

pano... eles enchiam de cinza, ou algum 

material assim que eles puxavam e solta-

vam, e ela marcava. Provavelmente é uma 

linha parecida com essa aí. Isso até meu 

pai conta que eles faziam, até na época 

dele. Daí depois eles cortavam. Usavam 

esse tipo de serra assim [serra traçador], 

pra cortar a madeira.” (Evandro Rux)

As linhas de pano, na construção, tam-
bém eram usadas para assentar tijolos de 
forma retilínea e para medidas – por exem-
plo, para medir o diâmetro de uma tora de 

madeira e saber quantas peças estruturais 
poderiam ser feitas dela. O machado de fal-
quejo, por sua vez, era usado para fazer peças 
de seção quadrada. Evandro descreve como 
poderia ser feita uma peça de barrote usando 
o machado:

“Pegavam uma peça redonda mais ou me-

nos da mesma bitola, e colocavam em cima 

de um cavalete, e lá eles iam chanfrando 

a casca, junto com um pouco da lenha, da 

madeira, pra poder fazer as peças qua-

dradas, né? Pra poder colocar o assoalho 

depois em cima.” (Evandro Rux)

Algumas edificações de Testo Alto e Rio da 
Luz apresentam, ainda, peças de madeira com 
marcas de machado – que, no geral, aparecem 
em peças maiores, como baldrames, cumeei-
ras e barrotes.

Mais tarde, com o desenvolvimento de 
serrarias, as madeiras passaram a ser be-
neficiadas pelos maquinários movidos com 
a força da água. Rogério Siewert menciona 
uma serraria, em Testo Alto, onde o seu avô 
trabalhou:

“O meu avô, ele, aqui numa serraria depois, 

na época de sei lá, 50, 40, na serraria, eles 

pré-fabricavam essas casas! E ele fazia lá, 

a função do meu avô era fazer esses furos 

pra bater o pino aqui. Isso meu pai sem-

pre conta [...] tinha sim, a família deles, o 

meu avô ia lá, o... não sei como é que eles 

Peça de telhado com marcas de falquejo

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Armando Strutz, Testo Alto.

Peça de baldrame com marcas de falquejo

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Vino Krüger, Rio da Luz.
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faziam, como é que funcionava, mas tinha 

algumas talvez trabalhando. ‘Ah, eu quero 

construir uma casa’ ‘Eu já vou lá ajudar’ e 

tal, assim talvez funcionava. Porque isso 

aqui foi serrado lá, essas madeiras aqui. 

Numa serraria assim, ó, com roda d’água 

tchic, tchic, tchic isso ia bem devagar, meu 

pai dizia [risadas], e esses embaixo e esses 

barrotes em cima, isso era tudo no tec, tec, 
tec, tec no machadinho”. (Rogério Siewert)

A senhora Lia Schwartz,56 neta do cons-
trutor da Casa Schwartz, no Rio da Luz, narra 
que as madeiras dessa construção chegaram 
à propriedade de carroça. Acredita-se que 
vindas de uma serraria – pois quando a cons-
trução foi iniciada (1919), já havia serraria no 
bairro Rio da Luz. Ela conta:

“Mas assim, é, veio tudo em... o meu pai 

sempre falava, que ele era mais criança 

ainda, né, então, é, veio o carroção, que 

antigamente, não tinha caminhão, es-

sas coisas, tudo com cavalo trazendo... a 

madeira. E a madeira, eu não sei se você 

observou, ela é toda numerada. Ela tem 

tudo... tudo lugar certo pra encaixar, né?” 

(Lia Schwartz)

Outras antigas ferramentas de construção 
também foram citadas além do machado e da 
serra – e, em alguns casos, demonstradas em 
prática – nas conversas com moradores de 
Testo Alto e Rio da Luz. Algumas delas são as 

56 Entrevista realizada em 
25 de setembro de 2019.

roldanas, que serviam para ajudar a levantar 
peças de madeira mais pesadas; as puas, para 
fazer ou alargar furos na madeira – como os 
furos onde são inseridos os pinos/tarugos de 
madeira nos encaixes; e as plainas, com dife-
rentes funções, como fazer detalhes decora-
tivos em vistas de esquadrias, alisar tábuas 
de assoalho ou fazer encaixes do tipo “macho-
-fêmea” nessas tábuas. O formão, uma espécie 
de lâmina com a ponta quadrada e cabo de 
madeira, servia para fazer encaixes nas pe-
ças, entalhando a madeira ou cortando-a com 
a ajuda de um martelo – imagina-se também 
que as marcações sequenciais nas madeiras 
tenham sido feitas com o uso do formão.

Sobre o formão, Vino Krüger explica que 
era a ferramenta usada para fazer os furos 
onde inseriam-se tarugos, antes mesmo da 
utilização dos trados de pua (ou somente 
“pua”): 

“isso é a primeira coisa, todo encaixe era 

feito com formão. Depois, apareceu o trado, 

também era pra fazer encaixe pra emen-

da de alguma coisa, né, botar outra peça... 

também emenda igual.” (Vino Krüger)

Quando as peças estruturais terminavam 
de ser construídas, eram montadas previa-
mente, no local de fabricação, e recebiam 
marcações para facilitar a montagem poste-
rior – dessa vez no local final, escolhido para a 
edificação. No geral, podem ser usados diver-
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sais” e um outro símbolo para paredes “longi-
tudinais” na planta, variando apenas o número 
de marcas. Por exemplo: se a marca escolhida 
para as paredes longitudinais era o risco incli-
nado, a primeira parede teria um risco incli-
nado em cada peça formadora da estrutura, e 
assim por diante – as peças da segunda parede 

teriam dois riscos, e as da terceira, três riscos. 
Ao mesmo tempo, as paredes transversais des-
sa edificação teriam um outro símbolo, como o 
triângulo, por exemplo, e seguiriam o mesmo 
padrão – primeira parede com um triângulo, 
segunda parede com dois triângulos e terceira 
parede com três triângulos. 

sos tipos de marcações nas madeiras de uma 
edificação em enxaimel, mas a mais usual na 
região de Santa Catarina é a de números ro-
manos (WITTMANN, 2016). “Nas estruturas 
mais antigas, a madeira era deixada na cor 
natural, e ação do tempo. Mais tarde foram 
pintadas de preto com betumen (tar) ou de 
vermelho óxido” (KANAN, 2008, p. 4). 

Atualmente, nas regiões de Testo Alto e 
Rio da Luz, são encontradas diversas formas 
de marcação nas madeiras estruturais. Ape-
sar de quase a totalidade delas apresentarem 
a famosa numeração romana sequenciando a 
montagem das peças, muitas casas também 
têm outras marcas nas madeiras, indicando 
o local das paredes na edificação:

“Esse risco inclinado [da parede externa] 

quer dizer primeira parede. Aí no meio, 

que tem a parede rebocada [interna], se-

gunda parede, aí tem dois. E lá na terceira, 

se tu olhar lá atrás, vai ter três riscos in-

clinados, quer dizer terceira parede. Então 

tudo era feito. Porque daí tu imagina, né... 

como é que tu vais saber onde que vai essa 

peça, qual a parede que vai... é a forma de 

saber.” (Evandro Rux)

Foram identificadas marcas em formato de 
“T”, “Y”, triângulos, riscos inclinados, e riscos 
em ziguezague. Verificou-se que o padrão de 
marcações para sequenciar as paredes foi o de 
um mesmo símbolo para paredes “transver-

Marcação da sequência de montagem das 
peças e da sequência de paredes

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; 
Casa Wilhelm Radünz, Testo Alto.
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Em alguns casos, as marcações da edifi-
cação dão indícios de que foi desmontada e 
remontada ou de que se utilizaram algumas 
peças estruturais de uma edificação preexis-
tente para a sua construção. Esse é o caso da 
Casa Karl Siewert, que tem numerações da 
construção antiga e da reconstrução – fato 
que foi confirmado em conversas com a mora-
dora, a senhora Esmênia Siewert.57 Ela conta 
que “essa era uma velha casa que foi apro-
veitada”, e que “tem números assim, que não 
combinam, sabe? Numeradas”. Ela explicou 
que a primeira casa foi construída por Karl 
Siewert e que teve algumas peças estruturais 
aproveitadas por seu filho, chamado Arnold58 
e nascido em 1900, para a reconstrução. 

As peças que sustentam o telhado também 
são encaixadas e têm sequências de monta-
gem entalhadas nas madeiras. Usam-se o que 
chamamos “tesouras”, como estruturas prin-
cipais dos telhados, os quais, nas edificações 
em enxaimel de Testo Alto e Rio da Luz, são de 
“telhado simples” ou “Einfaches Sparrendach” 
– conforme Weimer (2005, p. 97), utilizam-se 
caibros e barrotes para a execução da tesou-
ra. Dessa forma, as tesouras são simples, com 
três principais peças: duas empenas e uma li-
nha – aqui fazendo o papel também de caibros 
e barrote, respectivamente. Acima das linhas 
das tesouras, já são colocadas as tábuas de 
assoalho do sótão e, por isso, chamaremos as 

57 Entrevista realizada em 
26 de setembro de 2019.

58 Arnold Siewert é avô de 
Ralf Siewert, marido de 
Esmênia.

“linhas” de “barrotes”. Além disso, logo acima 
das empenas das tesouras, são dispostas as 
ripas para assentar as telhas e, por isso, cha-
maremos as “empenas” de “caibros”. 

Também é comum ser visto em algumas 
edificações de Testo Alto e Rio da Luz o uso de 
“tirantes” nas tesouras, que servem para re-
forçar a estrutura. Também já foi encontrada 
estrutura de telhado com outros elementos. 

Este foi o caso do telhado da Casa Armando 
Strutz, que, por não termos informações de 
quem a construiu, foi nomeada de acordo com 
o atual proprietário. Sabe-se, no entanto, que 
a edificação foi construída por alguém da fa-
mília Jandre por 1895. Na estrutura, essa edi-
ficação apresenta esteio com mãos francesas 
e viga mestra apoiando os tirantes – além das 
tesouras simples citadas, que são comuns a 

todas as edificações. Veja o esquema para fa-
cilitar o entendimento dessas estruturas.

Os telhados, naturalmente, são de duas 

Elementos estruturais dos telhados

Caibro
ou Empena

Esteio Barrote
ou Linha

Viga Mestra

Mão Francesa

Tirante

Contrafeito

Galbo

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2020.
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ou Empena
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águas – como resultado dessa estrutura em 
tesouras. Para as partes da frente da edifica-
ção (varanda) e de trás, são utilizadas peças 

de madeira chamadas de “contrafeitos”, que 
realizam uma mudança de inclinação no te-
lhado, conhecida como “galbo”.

Estrutura de 
telhado simples 

(tesouras)

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 

Casa Wilhelm 
Radünz, Testo Alto.
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Esteio e mãos francesas

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Armando 
Strutz, Testo Alto.

Página seguinte: 
Marcações nos 

tirantes

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 

Casa Armando 
Strutz, Testo Alto.



Página seguinte: 
Marcações nos 

tirantes

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 

Casa Armando 
Strutz, Testo Alto.
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Planta do sótão 
da Casa Armando 
Strutz
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N

A

A

BB

Sótão
A=45.67 m²

Barrote / Linha
da Tesoura

Empena / Caibro
da Tesoura

Projeção da 
Cumeeira

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 
levantamento de 2019.

Planta do sótão 
da Casa Armando 
Strutz

Veja os cortes AA 
e BB nas páginas 
seguintes.
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Fachada frontal e corte BB 
(página seguinte) da Casa 
Armando Strutz

Cumeeira

Telhas 
‘Rabo de Castor’

Mudança na
Inclinação do 

Telhado

Guarda-corpo
de Madeira

Baldrame

Fundações em 
Tijolos e Pedras

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 
levantamento de 2019.
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1
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1
0
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Fundações em
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Baldrame de 
Madeira
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da Tesoura

Assoalho

Mão Francesa

Viga Mestra
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Ripa

Cumeeira
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Empena / Caibro
da Tesoura

Janelas com
Bandeira

Ripa

Viga Mestra

Mão
Francesa

Barrote / Linha
da Tesoura

Porta
Almofadada

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 
levantamento de 2019.

Fachada frontal 
sem telha da Casa 
Armando Strutz
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Fachada lateral direita e corte 
AA (página seguinte) da Casa 
Armando Strutz

Cumeeira

Frechal

1
,7

2

0
,2

0
,9

5

0
,8

6

0
,9

5

Óculo

Janela de
Madeira

Telhas
‘Rabo de Castor’

Esteio 
Secundário

Cunhal / Esteio
Principal

Suporte

Baldrame

Fundações em 
Tijolos e Pedras

Lateral Dir Fonte: Espaço 
Arqueologia, 
levantamento de 2019.
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Os encaixes das madeiras de uma estrutu-
ra construída por meio da técnica enxaimel são 
específicos em cada peça, e existem “inúmeros 
tipos” que podem ser utilizados nas constru-
ções (WITTMANN, 2019, p. 279). Os encaixes 
podem ter muitas variações de formatos, mas 
o princípio básico de funcionamento deles nas 
madeiras da estrutura, normalmente, segue 
dois padrões: o de realizar proeminências e 
reentrâncias que se encaixam e depois são fi-
xadas com o tarugo (pino) de madeira ou o de 
realizar reentrâncias nas duas peças, de modo 
que as partes retiradas façam-nas se comple-
mentarem, quando encaixadas.

Marcações nos caibros (ou empenas) das tesouras

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Armando Strutz, Testo Alto.

Encaixes da 
estrutura enxaimel

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2020.
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Nas peças maiores, como baldrames, os 
encaixes podem ser cortados de forma reta 
ou inclinada, e as peças são fixadas do mesmo 
jeito – com tarugos. Vino Krüger,59 morador do 
Rio da Luz e neto de construtor, demonstrou, 
na prática, como eram feitos os encaixes dos 
baldrames dessas estruturas, valendo-se de 
ferramentas antigas como o “machadinho” 
(machado de falquejo) e o “trado” (trado de 
pua). Ele disse que o motivo de os encaixes se-
rem realizados dessa forma era o melhor tra-
vamento da estrutura: “para não escorregar”.

59 Entrevista realizada em 
23 de setembro de 2019.

Encaixe com corte reto em peças de baldrame

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Wilhelm Radünz, Testo Alto.

Encaixe com corte inclinado em peças de baldrame

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Vino Krüger, Rio da Luz.
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A fundação (ou alicerce) da “casa definiti-
va” do imigrante alemão podia ser de pedras 
contínuas ou descontínuas, selecionadas e 
preparadas antes do início da construção 
(WEIMER, 1994, p. 55). As fundações contí-
nuas seguem, ininterruptamente, em toda a 
extensão à volta da edificação; e as descon-
tínuas têm apenas alguns pontos de apoio – 
pequenos pilares – que recebem a carga da 
estrutura e a transferem para o solo. 

Nas casas de Rio da Luz e Testo Alto, as 
fundações descontínuas podem ter pilares 
totalmente de pedras ou com tijolos sobre pe-
dras, o que é mais comum. Quando contínuas, 
geralmente rebocadas, são feitas em tijolos 
e, mais perto do solo, em pedras. Vino Krü-
ger explica que, antigamente, as fundações 
eram todas em “pedra e pilarzinho de tijolo” 
e que “a maior parte era tudo formado de pe-
dra”, sendo que eles procuravam pedras que 
tinham formas mais quadradas. Em alguns 
casos, mais recentemente, essas aberturas no 
alicerce das casas foram fechadas com tijolos 
e rebocadas. Essa fundação “fechada” também 
é bastante comum nas edificações em enxai-
mel de Testo Alto e Rio da Luz.

Fundação 
descontínua com 
pontos de apoio em 
tijolos e pedras

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Armando 
Strutz, Testo Alto.
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Casa Armando 
Strutz, Testo Alto.
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Ainda sobre a estrutura das fundações ou 
alicerces da construção, Lia Schwartz60 conta 
que eram feitas a partir de pedras encontra-
das no próprio terreno:

“As pedras que iam a casa, o fundamento 

em cima, é... tudo o meu avô partiu, ele 

mesmo que fez com, assim, tipo, acho que 

pólvora e... ferramenta que eles usavam 

de metal e martelo. Eles que partiram as 

pedras. E, assim, eles pegavam qualquer 

pedra bruta no terreno e faziam as pe-

dras, aquelas pedras quadradas assim”. 

(Lia Schwartz)

Quando Lia era criança, ela e os irmãos 
brincavam debaixo da casa, que ela conta 
que era “oca”. A base da edificação da “Casa 
Schwartz” já era como atualmente: fechada e 
rebocada nas extremidades, mas com aber-
turas para a ventilação e combate à umidade.

Fundação descontínua com pontos de apoio em pedras

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Albert Wachholz, Testo Alto

60 Entrevista realizada em 
25 de setembro de 2019.
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Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Albert Wachholz, Testo Alto

60 Entrevista realizada em 
25 de setembro de 2019.

Fachadas frontal e posterior da Casa Albert Wachholz

Fonte: Espaço Arqueologia, levantamento de 2019.
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Cumeeira

Telhas
‘Rabo de Castor’

Fechamento 
em Madeira

Baldrame

Fundações
em Pedras

Janela com
Bandeira

Escora / 
Contraventamento

Tramos de
Tijolos Maciços

Suportes

Fachada lateral 
esquerda da Casa 
Albert Wachholz

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 
levantamento de 2019.



A peça estrutural do baldrame apoia-se 
nas fundações da casa; e é nessa peça que são 
encaixados os esteios do primeiro pavimento 
da estrutura. No geral, as casas estudadas têm 
peças de madeira nos baldrames com seção 
quadrada, com lados medindo 20 centímetros. 
Os esteios apresentam seção quadrada com 
medida mínima de 11,5 centímetros e máxima 
de 15 centímetros – sendo que a maioria varia 
entre 11,5 e 12,5 cm; e os suportes, escoras, 
frechais, vergas e peitoris seguem o mesmo 
tamanho dos esteios em cada casa. Já as peças 
de barrote das tesouras têm seção quadrada 
ou retangular, com medidas variando, no geral, 
entre 10 × 15 cm e 15 × 20 cm.

Fundação contínua 
com aberturas 

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 

Casa Paul Schwartz, 
Rio da Luz.
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Barrotes aparentes 
na fachada frontal

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2020. 
Casa Wilhelm Radünz 
e Casa Karl Siewert, 
Testo Alto.
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TRADIÇÕES  DA  
CONSTRUÇÃO  EM  
ENXAIMEL

“Este era o empreendimento construtivo 

mais audacioso do agricultor. Para isto 

ele se preparava com muita antecedência, 

preservando as árvores mais adequadas 

para o fornecimento da madeira neces-

sária. A construção da casa definitiva era 

um empreendimento coletivo do qual boa 

parte da comunidade participava. Inicial-

mente, sua localização era decidida à base 

dos conselhos dos mais experientes [...]” 

(WEIMER, 1994, p. 55).

Dentre as conversas com os moradores 
das comunidades rurais, houve muitas men-
ções à forma coletiva em que se construíam 
as edificações. A organização social de traba-
lhar coletivamente, seja na agricultura ou nas 
construções, segundo Evandro Rux,61 é algo 
“da própria cultura alemã”. Quem ergueu a 
“Casa Erwin Rux” foi o trisavô de Evandro, 
chamado Augusto, com a ajuda do filho dele, 
Guilherme. Evandro acredita que Augusto te-
nha aprendido as técnicas de construção com 
seu pai, passando-as de geração em geração. 
Na propriedade da família, foram encontradas 

61 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.

diversas ferramentas de carpintaria, as quais 
se acredita que foram usadas para construir 
a casa e os ranchos, mais de cem anos atrás. 
É bastante comum serem encontradas ferra-
mentas antigas em propriedades de Rio da 
Luz e Testo Alto, especialmente nos ranchos, 
onde elas são normalmente armazenadas.

Na época (ano de 1915), como os vizinhos 
se ajudavam nas construções, é muito pro-
vável que o antepassado de Evandro tenha 
ajudado a construir outras casas em sistema 
enxaimel pela região, assim como quem aju-
dou na sua casa deva ter ajudado em outras 
construções também. Rogério Siewert,62 mo-
rador da conhecida “Casa Siewert”, em Testo 
Alto, conta que, na época em que a sua casa foi 
construída (1913), havia um construtor mais 
experiente, e o restante da vizinhança junta-
va-se para ajudar:

“Esse era o carpinteiro aqui da região, 

Hermann Schroeder, o bigodudo. Esse 

construiu todas essas casas aqui que tem 

aqui, praticamente, enxaimel [...] aí eles 

se juntavam pra colocar os barrotes, né?, 

mas ele era o cara assim... que fazia isso 

aqui dentro, fazia não, [ falava] assim ‘tu 

tem que fazer assim, assim’”. (Rogério 

Siewert)

Para fazer a estrutura, depois de cortadas 
e preparadas as toras (falquejando, serrando 
ou ambos), começava-se a confeccionar os 

62 Entrevista realizada em 4 
de fevereiro de 2020.
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tramos das paredes. Para isso, as peças eram 
montadas, muito provavelmente, sobre o solo, 
em uma área do tamanho da maior fachada. 
Ali, cada peça de cada parede era marcada 
com dois símbolos: um próprio da parede à 
qual pertencia e outro do lugar que ocupava 
no tramado dessa parede. Depois de uma pa-
rede estar pronta, ela era desmontada para 
dar lugar ao preparo das demais. Quando 
finalizadas, levantava-se a estrutura com as 
peças preparadas e marcadas. “Iniciava-se a 
montagem de peça por peça a partir de um 
cunhal, para garantir a estabilidade” (WEI-
MER, 1994, p. 58-59).

Logo que se colocavam os barrotes do piso 
e as linhas das tesouras, promovia-se uma 
festa para a vizinhança. Então, começava-se 
a montar o restante da estrutura do telhado 
cujas peças também já haviam sido previa-
mente preparadas. De acordo com Günter 
Weimer (1994):

Na véspera, uma das peças era escondida 

de modo a que a estrutura não pudesse ser 

completada, o que era motivo de chacota 

devido à ‘incompetência’ do carpinteiro. 

Este se defendia dizendo que tinha certeza 

de que havia preparado todas as peças e 

que a faltante tinha sido ‘roubada’. Os pre-

sentes então se deixavam ‘convencer’ da 

honestidade do construtor e passavam a 

‘ajudar’ a procurar a peça ‘roubada’. Quan-

do [...] ‘encontrada’, o construtor era colo-

cado sobre ela e levado ‘em triunfo’ para 

o canteiro. Aí era servido um almoço para 

todos os convidados e a festa acabava em 

baile que se estendia noite adentro (WEI-

MER, 1994, p. 59).

Conversando sobre tradições dos proces-
sos construtivos em Testo Alto e Rio da Luz, 
alguns moradores referiram que acontecia, 
de fato, uma festa, antes de ser colocada a 
cobertura da casa. A dinâmica de esconder 
uma peça estrutural e de levar o construtor 
sobre ela até construção não foi mencionada; 
comentou-se, porém, que era colocada uma 
folha de palmeira amarrada no topo da cons-
trução, e que o feito alcançado, ao terminar de 
levantar a estrutura da casa, era comemorado 
com uma celebração.

Sobre isso, o pai de Lia Schwartz,63 senho-
ra cujo avô construiu a Casa Paul Schwartz 
entre 1919 e 1924, contou que quando termi-
navam a estrutura da casa amarraram folhas 
de palmitos e chamaram os vizinhos para co-
memorar o bom desempenho:

“Cortavam palmitos e eram, assim, a tra-

dição era de amarrar três pés de palmito 

na... em cima, onde que é a ponta da casa, 

né? Tinha que amarrar três palmitos, que 

era um sinal que eles conseguiram chegar 

no topo [risadas].” (Lia Schwartz)

Essa era a chamada “Festa da Cumeeira”, 

63 Entrevista realizada em 
25 de setembro de 2019.
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a qual João Altair dos Santos64 comenta que 
havia variações de região para região e até 
mesmo dentro de uma mesma, e acontecia 
quando a estrutura do telhado ficava pronta 
– faltando apenas as telhas. De acordo com 
ele, a festa não é propriamente do Brasil, mas 
tem origem europeia e, em alemão, é chamada 
de “Richtfest”.

“Eles vão colocar... muitos deles vão colo-

car uma coroa ou... ou um galho de pinhei-

ro. No Brasil, eles usam muito palmeira. 

Isso, então, depende a região que você tá, 

conforme a vegetação, é usada essa ques-

tão. Geralmente, o dono da casa, quando 

eles terminam isso, colocam essa palmeira 

[...]. Quando é feito isso, ele faz uma oração. 

Nesse dia, ele sobe, ou fica embaixo, e eles 

pedem pra fazer uma oração no sentido 

mesmo de agradecer tudo, com a comuni-

dade, porque isso é sempre feito em muti-

rão. Então, ele chama as pessoas e faz essa 

oração. Existe uma característica interes-

sante, alguns contam... alguns fazem o se-

guinte: pega esse galho, e não quebra, não 

tira. Somente entorta pra dentro e deixa 

esse galho secar dentro.” (João dos Santos)

A senhora Esmênia Siewert,65 moradora 
do Testo Alto, também comenta que os mais 
antigos falavam que na sua casa foi realizada 
a celebração, que acontecia sempre para co-
memorar “o erguer da casa”, antes de colocar 

64 Entrevista realizada em 
31 de janeiro de 2020.

65 Entrevista realizada em 
26 de setembro de 2019.

as telhas. Eles amarravam uma folha de pal-
mito na ponta da casa apontando para cima, 
o que era “uma tradição”.

ESTÉTICA  E  MORFOLOGIA  
DAS  MORADIAS  EM  
ENXAIMEL  DE  TESTO  
ALTO  E  RIO  DA  LUZ

Além das madeiras nas estruturas, os 
demais materiais construtivos empregados 
(também resultantes do contexto de recur-
sos naturais daqui, como visto no capítulo 
anterior) influenciam muito na estética das 
edificações do período da imigração. Os tipos 
de fechamento do tramado de madeira mais 
comuns foram os tijolos cerâmicos, a taipa 
de mão e a própria madeira. Esses foram os 
principais materiais usados para preencher 
os vãos do esqueleto estrutural formado, nas 
moradias em Testo Alto e Rio da Luz. 

A taipa de mão é utilizada em constru-
ções desde muito tempo e foi bastante apli-
cada pelos imigrantes em Testo Alto e Rio da 
Luz, principalmente nas primeiras casas. A 
única casa ainda encontrada nos limites des-
ses núcleos rurais, que utiliza a taipa de mão 
nos fechamentos externos, é a “Casa Helmut 
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Lümke”, construída em 1898 e considerada 
um exemplar das primeiras casas da região.66 
“As casas construídas inteiramente com pai-
néis de taipa são normalmente mais simples 
e raramente decoradas, mas é possível en-
contrar detalhes como perfis trabalhados 
nas esquadrias, stencil (ou estêncil) ou ‘colu-
na gêmea’ (esteios duplos)” (KANAN, 2008, p. 
4). Outra característica comum nas casas com 
fechamentos externos em taipa é elas serem 
rebocadas e caiadas, porém, isso acontece 
apenas sobre a própria taipa, nos tramos, 
deixando a estrutura de madeira exposta. 
Esses rebocos têm textura arenosa e fibras, 
e a pintura das casas mais simples podia ser 
“à base de argila branca” (KANAN, 2008, p. 4). 

Os tijolos, no início, eram moldados à mão 
e queimados no próprio local da construção; 
mais tarde, surgiram olarias. Vino Krüger 
comenta que, apesar de os primeiros tijolos 
dali terem sido moldados à mão, com barro, 
os da sua moradia, ele acredita já terem sido 
feitos em olaria:

“Ah, os tijolos também eram feitos já em 

Rio da Luz. Que eu saiba, naquela época, já 

tinha olaria. Aqui fora, em Macuco Gran-

de,67 já existia. Uma olaria Hornburg e a 

outra era olaria Ehlert, Arthur Ehlert. [...] 

Aí inventaram de fazer a telha, depois.” 

(Vino Krüger)

De acordo com Vino, o tijolo feito à mão 

66 Ver capítulo anterior.

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Helmut Lümke, Testo Alto.

67 Nome de uma “tifa” (rua) 
no bairro Rio da Luz.
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tinha o mesmo tamanho do das olarias, “só 
que ele não era tão 100% perfeito assim, né?, 
porque não era tão ajustado assim, bem reto. 
Depois, já fizeram forma e já tudo ajeitado [...] 
era feito forma assim, também ajeitava a tá-
bua e ia ajeitava uma régua, ajustava”. 

João Altair dos Santos68 conta que há re-
latos de que, em tijolos que se desgastaram 
de casas mais antigas, foram encontradas se-
mentes do século XIX que germinaram. Este 
é um indício de que os primeiros tijolos eram 
queimados ao sol, pois, em fornos, essas se-
mentes teriam morrido. 

“O tijolinho, no início, não era queimado... 

queimado no fogo. Era só no sol [...] então 

como que era o processo... O tijolo tava aí, 

não foi queimado. Ele era colocado dentro 

de uma forma [de madeira], e ali era seco, 

no sol. Muitas vezes, a mulher também 

fazia parte desse processo do tijolo [...] A 

criança podia participar, porque é colocar 

e esperar secar.” (João Altair dos Santos)

Tijolos cerâmicos foram bastante utiliza-
dos em toda a região de imigração do estado, 
sendo o modelo de fechamento de edificações 
em enxaimel que mais persistiu no tempo e 
o mais encontrado hoje (IPHAN, 2011). No 
geral, em toda a região da antiga colônia Blu-
menau, deixa-se a madeira estrutural expos-
ta e não rebocada, nos exteriores das casas, 
contrastando com a vedação de tijolos dos 

68 Pesquisador em 
Pomerode. Entrevista 
realizada em 31 de 
janeiro de 2020.

Contraste entre os tijolos e a madeira da estrutura

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Paul Schwartz, Rio da Luz.



117

painéis (KANAN, 2008). Assim, é formada a 
composição estética pela qual as casas dos 
núcleos rurais de Testo Alto e Rio da Luz são 
reconhecidas. 

Os tijolos são assentados com argamas-
sas de barro que têm, muitas vezes, fibras 
vegetais e animais; e o rejunte de acabamen-
to da alvenaria é feito de areia e cal, o que 
confere às juntas a cor mais clara. “A areia, 
da argamassa de rejunte, segundo relatos, era 
coletada junto das estradas, lavada pela água 
da chuva” (KANAN, 2008, p. 5). No geral, em 
edificações com painéis de tijolos, paredes 
rebocadas aparecem somente nos interiores 
e, assim como nas casas em taipa, o reboco 
apresenta fibras e textura arenosa. “Nas mais 
antigas, eram aplicados, internamente, conti-
dos entre os limites dos tramos da estrutura 
enxaimel e depois cobrindo as estruturas, 
pintados com caiação e decorados com stencil” 
(KANAN, 2008, p. 6).

Em muitas casas com vedações em tijolos, 
porém, o reboco aparece nas varandas – tanto 
externamente quanto internamente – princi-
palmente nas construídas, mais ou menos, a 
partir de 1920. Nos casos em que o interior 
da varanda é rebocado, há algumas ocorrên-
cias de pinturas decorativas stencil. Esse é 
um tipo de “pintura decorativa feita de cal e 
cola” (KANAN, 2008, p. 8), em que a técnica 
é a de aplicar a tinta em um material perfu-

Pintura estêncil na varanda

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Hermann Rahn, Testo Alto.



rado, que serve de molde, com o formato do 
desenho pretendido. Acredita-se que os mol-
des tenham sido elaborados em madeira com 
os desenhos esculpidos à mão. Essas pinturas 
por vezes são na parte superior da fachada 
principal (por dentro da varanda), no interior 
das laterais da varanda e, até mesmo, no meio 
da parede da fachada principal e nos pilares 
– ainda que isso seja mais raro. Mais adiante 
veremos que esse tipo de pintura também foi 
aplicado nas paredes internas das edificações.

No geral, outros elementos decorativos 
também podem aparecer nos exteriores das 
edificações, especialmente nas varandas. 
Dentre eles, são muito comuns os lambre-
quins: ornamentos cortados em madeira, que 
arrematam beirais de telhados. Nas moradias 
de Testo Alto e Rio da Luz, os lambrequins 
têm recortes e pinturas bastante diversos de 
uma edificação para outra, mas são sempre 
dispostos na frente das casas, no beiral do 
telhado das varandas.

Podemos perceber que a madeira, além 
de ter sido essencial para a estrutura das 
construções em enxaimel, também teve ou-
tros usos, e, dentre eles, a de elaboração de 
ornamentos. Além disso, nessas edificações, 
as esquadrias – portas e janelas – sempre são 
em madeira. No geral, as esquadrias são maio-
res e mais ornamentadas na fachada princi-
pal (frente) e são pintadas em cores claras, 

Lambrequim na 
varanda

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 

Casa Hermann 
Rahn, Testo Alto.

Lambrequim na 
varanda

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Wilhelm 
Radünz, Testo Alto.

Lambrequim na 
varanda

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Lilli Rahn, 
Rio da Luz.
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rado, que serve de molde, com o formato do 
desenho pretendido. Acredita-se que os mol-
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os desenhos esculpidos à mão. Essas pinturas 
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Lambrequim na 
varanda

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 

Casa Hermann 
Rahn, Testo Alto.

sendo que as cores mais comuns são azul e 
verde. Pelo que se conversou, no geral, segue-
-se utilizando as mesmas cores de tintas, sem 
muitas variações ao longo dos anos. Quando 
foi constatada uma mudança nessas cores, os 
moradores relataram que as cores originais 
eram verde-claro ou azul-claro.

Com relação às esquadrias presentes nas 
fachadas, percebeu-se que, nas fachadas fron-
tais, sempre há uma porta principal – via de 
regra, localizada ao centro – e uma ou duas 
janelas em cada lado da porta. As fachadas 
laterais têm sempre uma única janela no mó-
dulo central, no térreo, e podem ter porta ou 
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janela no anexo dos fundos. A varanda pode 
ter a lateral fechada com tijolos, totalmente 
aberta, ou com abertura – muitas aberturas 
têm arco na parte superior, o que é bastante 
comum.

Ainda nas fachadas laterais, é possível 
ver, no sótão de muitas casas, pequenos ori-

fícios – que são chamados de “óculos” – e po-
dem ter diversas formas. A mais comum de-
las é a forma redonda. A lateral do sótão em 
fachadas pode ser chamada de “frontão”, que, 
nesse caso, é o elemento triangular resultante 
da tesoura estrutural do telhado. Em casas 
mais antigas, é comum vermos a utilização 

da madeira como material de fechamento des-
sas paredes do sótão, no frontão, de moradias 
construídas pela técnica enxaimel. 

Já a fachada dos fundos da edificação tem, 
geralmente, uma única porta e algumas jane-
las, ou apenas janelas, e são sempre esquadrias 
mais simples que as das demais fachadas.
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Inclinação do 
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sem Uso
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da madeira como material de fechamento des-
sas paredes do sótão, no frontão, de moradias 
construídas pela técnica enxaimel. 
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Nas primeiras casas, as janelas tinham fo-
lhas apenas de madeira, sem vidro, e com a cor 
original da madeira ou pintadas de marrom 
escuro. Nas casas estudadas, a maioria das ja-
nelas apresenta, hoje, duas folhas com vidro 
transparente. Além disso, a maioria das edifi-
cações tem, nas janelas da frente, um caixilho 
situado na parte superior, fechado com vidro, 
a que chamamos de “bandeira”. Nas demais pa-
redes externas, na maioria das edificações, as 
janelas não têm bandeira. Em alguns casos, as 
folhas mais recentes (com vidro) foram acres-
centadas pelo lado de dentro, mantendo as fo-
lhas antigas, totalmente em madeira, pelo lado 
de fora. Também em algumas casas é possível 
ver marcas das antigas dobradiças que segu-
ravam folhas no exterior das janelas. '

A porta principal, localizada na fachada 
da frente da casa, geralmente era feita em 
duas folhas de madeira almofadadas, ou seja, 
tem formas esculpidas em alto-relevo; e nor-
malmente são pintadas com a mesma cor das 
janelas e também com outras cores. As “ban-
deiras” das portas principais, quando presen-
tes, são mais ornamentadas que as bandei-
ras das janelas e podem ter os mais diversos 
ornamentos. Sobre a porta principal, é muito 
comum encontrarmos inscrições com o ano 
de construção e/ou com o nome da família ou 
as iniciais do construtor. Na Casa Hermann 
Rahn, há a inicial “H”, e o morador, Hercílio 

Janela com folhas mais antigas

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Armando Strutz, Testo Alto.
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Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Armando Strutz, Testo Alto.
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Rahn, conta que é a inicial de seu avô Her-
mann, que construiu a casa em 1920. Sobre a 
porta principal da Casa Wilhelm Radünz, há a 
mensagem “wer Gott vertraut Hat wohl Gebaut”, 
que, traduzindo para o português, significa 
“quem confiou em Deus construiu bem”.

Os materiais do restante da edificação 
eram pedras (nas fundações) e telhas cerâ-
micas. Nas primeiras construções, as telhas 
eram de madeira, como visto no capítulo an-
terior, mas o mais comum, nos dias atuais, é 
nós nos depararmos com telhas cerâmicas, 
não somente nas moradias, mas em todas as 
construções do período de imigração, como os 
ranchos, devido às trocas necessárias com o 
passar do tempo.

Inscrição sobre a 
porta principal

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; 
Casa Hermann Rahn, Testo Alto.

Inscrição sobre a 
porta principal

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Paul Schwartz, 
Rio da Luz.

Maçaneta de porta 
principal

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Wilhelm 
Radünz, Testo Alto.

Janela com folhas 
mais recentes

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 

Casa Paul Schwartz, 
Rio da Luz.
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Bandeira de porta principal

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Erwin Rux, 
Rio da Luz.
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A telha mais utilizada nas edificações 
residenciais construídas por meio da técni-
ca enxaimel em Testo Alto e Rio da Luz é o 
modelo “rabo de castor”, também chamada na 
região de telha “chatinha”.69 Roseana Struck 
afirma: “na nossa região aqui, todas têm a 
telha plana, que é a germânica, modelo rabo 
de castor”. Em algumas casas, houve a subs-
tituição por outros modelos; ainda assim, no 
geral, as edificações nos dois bairros têm ou 
tinham as telhas rabo de castor. Foi possível 
perceber que as telhas mais antigas (encon-
tradas principalmente em ranchos) são mais 
arredondadas e sem frisos; e as mais recentes 
possuem, normalmente, dois frisos e formato 
menos arredondado. Evandro Rux70 acredita 
que, no início do século XX, já existiam ola-
rias, mas que as telhas ainda eram confeccio-
nadas de forma manual: 

“Já devia ter uma olaria especializada, né?, 

mas era feita de forma artesanal, de forma 

manual. Faziam, de certo, em forno, né? 

Uma por uma. Hoje em dia, é tudo por má-

quina, mas naquela época... acredito que 

não.” (Evandro Rux)

As coberturas são em telhados de duas 
águas, com cumeeira paralela à fachada fron-
tal da edificação; e a inclinação desses telha-
dos, normalmente, é de 100 por centro, com 
mudança de inclinação (galbo) nos edificados 
frontal e posterior. Assim, a volumetria mais 

69 Ver capítulo anterior.

70 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.

Volumetria usual 
em residências em 
enxaimel de Testo 
Alto e Rio da Luz71

71 Essa volumetria se dá 
também em muitas 
casas com estrutura 
autoportante de tijolos e 
com estrutura/vedações 
em madeira nas regiões 
em estudo.

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019.
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prolongando o telhado mais de uma vez. Po-
rém, o primeiro prolongamento geralmente 
varia entre dois (2 m) e três (3 m) metros de 
largura. As edificações estudadas têm entre 
oito (8 m) e doze (12 m) metros de frente (lar-
gura); e seis (6 m) a doze (12 m) metros de 
lateral – sendo as menores apenas o volume 
principal, e as maiores incluindo a varanda e 
o anexo posterior. Quando há esses dois edifi-
cados (frontal e posterior), a largura total das 
fachadas laterais é maior do que a largura da 
fachada frontal. A altura das casas – do bal-
drame até a cumeeira – normalmente varia 
em torno de cinco (5 m) a sete (7 m) metros.

Em muitos casos, é possível observar, pe-
los baldrames, se os anexos foram construí-
dos depois ou ao mesmo tempo que o corpo 
principal. Quando a peça de madeira do bal-
drame não é contínua, supõe-se que esses 
anexos tenham sido feitos posteriormente. 
No caso da Casa Erwin Rux, construída em 
1915, o baldrame é contínuo desde o anexo 
posterior até a varanda. Sobre isso, o mora-
dor Evandro Rux explica que tem a ver com 
uma adaptação ao clima brasileiro: “Isso eles 
devem ter adaptado por causa do calor, então 
eles... Como eles já estavam há uns 50 anos, 
pelo menos, no Brasil, eles já planejaram 
com um varandão porque eles já conheciam 
o clima daqui, né?”. De fato, as primeiras edi-
ficações não eram construídas com varandas, 

recorrente dessas casas conta com um volume 
principal no centro e acréscimos construídos 
na frente e atrás – que, em algumas casas, 
não são feitos a partir da técnica construtiva 
enxaimel, mas de alvenaria autoportante de 
tijolos ou de madeira.

Roseana Struck72 divide as fases do siste-
ma construtivo, na região de imigração, em 
três momentos. No primeiro, a cozinha ficava 
em uma construção de madeira na lateral da 
edificação, separada do corpo principal; no 
segundo, a partir do uso do fogão a lenha, a 
cozinha passou a ser construída junto com 
o restante da edificação; e no último, além 
da cozinha, a varanda (localizada na frente 
da casa) era incorporada também durante a 
construção – e não acrescentada mais tarde, 
como na fase anterior. Dessa forma, o prolon-
gamento do telhado atrás da edificação para 
o uso como cozinha – muito encontrado na 
região atualmente – corresponde a uma fase 
posterior, depois da introdução do fogão a 
lenha.

Geralmente, as varandas (volume frontal) 
são projetadas em torno de um metro e qua-
renta (1,4 m) a, no máximo, dois metros (2 
m) à frente da estrutura principal, que, por 
sua vez, tem entre quatro (4 m) e seis (6 m) 
metros de largura. O tamanho dos edificados 
posteriores é mais variável, visto que, às ve-
zes, são feitos dois em períodos diferentes, 

72 Entrevista realizada em 
20 de agosto de 2019.
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mas apenas com o “módulo” do meio. Roseana 
Struck73 comenta que a Casa Albert Wachholz, 
construída em 1867, em Testo Alto, demons-
tra como eram feitas as primeiras casas em 
enxaimel no município de Pomerode: sem 
varanda ou anexo posterior.

73 Entrevista realizada em 
27 de setembro de 2019.
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Esse módulo central, que, visto de lado, é 
quadrado ou retangular, encimado pelo fron-
tão, de acordo com o Iphan (2011, p. 216), “logo 
se tornou a base das adaptações necessárias 
ao clima e aos costumes que se estabeleceram 
no interior de Santa Catarina”:

A adaptação se deu de forma simples: 

aumentando-se os telhados com caibros 

apoiados na estrutura básica e em fre-

chais confeccionados sobre novos apoios, 

nos fundos e na frente das casas. Na parte 

da frente, voltada para a estrada ao longo 

da qual se estabelecera a propriedade, ins-

talou-se uma varanda, que passou a ocu-

par toda a testada do imóvel. Nos fundos, 

incorporada à casa principal, consolidou-

-se a cozinha, dividindo o espaço com o 

comedouro, criando uma espécie de sala 

íntima, onde a família convivia em volta 

do fogão e da grande mesa onde se faziam 

as refeições (IPHAN, 2011, p. 216).

Além da volumetria e dos materiais, as 
casas da região de Testo Alto e de Rio da Luz 
possuem muitas semelhanças entre si, princi-
palmente as de sistema construtivo enxaimel 
que datam, mais ou menos, do mesmo perí-
odo. Alguns detalhes, porém, diferenciam 
umas das outras, deixando-as singulares – 
como a disposição dos tijolos nas fachadas, os 
detalhes e materiais do frontão, as almofadas 
e bandeiras na porta principal, os diferentes 
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materiais construtivos e ornamentos nas 
varandas, as pinturas estêncil nas paredes, 
entre outros ornamentos que podem variar 
de uma casa para outra. 

Um exemplo bastante singular é a orna-
mentação da cumeeira da conhecida como 
“Casa da Crista”, em Testo Alto. A cumeeira 
tem peças ornamentais em cerâmica, que 
“coroam” a edificação. Esse é um ornamento 
único, não sendo encontrado atualmente em 
nenhuma outra casa da região. 

Apesar de algumas características serem 
muito singulares a cada edificação, é possí-
vel perceber certo padrão ornamental que se 
repete. A variação na disposição dos tijolos 
nas paredes externas, por exemplo, é comum 
e acontece em quase todas as casas, ainda que 
de formas diversas. Pode ser em qualquer tra-
mo das paredes: nas fachadas principais ou 
laterais, nos frontões, em cima ou embaixo de 
janelas etc. e pode dar um acabamento agra-
dável com a formação de diferentes desenhos 
em formatos geométricos.

Ornamento singular em cumeeira

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Erwin Arndt ou “Casa da Crista”, Testo Alto.
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Disposição dos 
tijolos abaixo de 

janela

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019. 

Casa Bernardo 
Ehlert, Rio da Luz.
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Outros detalhes nos tijolos também po-
dem ocorrer, como é o caso do desenho de um 
“X” na fachada frontal da Casa Erwin Rux, aci-
ma das janelas. Nesse caso, o detalhe não é 
um efeito da disposição dos tijolos, mas, para 
fazê-lo, foi aproveitado um tramo. “A gente 
acredita que seja por causa da família Rux”, 
diz Evandro.

As varandas, nas construções em enxai-
mel na região de Rio da Luz e Testo Alto, fo-
ram importantes locais de ornamentação, e os 
seus guarda-corpos muitas vezes têm elemen-
tos dispostos de maneira a dar efeitos visuais 
interessantes. A disposição de tijolos ou ripas 
de madeira como ornamentação de guarda-
-corpos é uma característica que se repete 
em diversas edificações – porém, há diversas 
formas de fazê-la, como se pode perceber nas 
imagens a seguir.

Disposição dos tijolos acima de porta Fonte: Espaço Arqueologia, 2019. Casa Siewert, Testo Alto.

Ornamentação em 
tramo

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019. Casa 
Erwin Rux, Rio da Luz.
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Guarda-corpo de varanda

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Wilhelm 
Radünz, Testo Alto.
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Guarda-corpo de varanda

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Hermann 
Rahn, Testo Alto.
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Com o passar do tempo, a ornamentação 
das casas passou a seguir outros padrões 
como resultado de uma circulação de infor-
mações e de influências externas. Havia o 
contato dos imigrantes e descendentes com 
parentes que haviam ficado na Europa, com 
troca de informações e fotografias. Isso fez 
com que surgissem bastantes edificações 
inspiradas na arquitetura europeia da época 
(de muitos ornamentos e divisões internas, 
por exemplo), e com que casas já existentes 
fossem modificadas para seguir tais padrões 
– sobretudo nas áreas de imigração mais 
urbanizadas, mas também nas áreas rurais 
(IPHAN, 2011). 

Percebe-se que as varandas, com seus 
guarda-corpos laterais e beirais, têm orna-
mentações bastante diferenciadas e que, em 
alguns casos, podem remeter a essas influên-
cias externas, como as decorações mais exu-
berantes, as cores, os rebocos, os diferentes 
ornamentos em argamassa, os requadros, as 
pilastras, entre outros. Um ornamento bas-
tante comum nessas varandas é o balaústre, 
nos guarda-corpos. Balaústres são pequenos 
pilares ornamentados que, quando em sequ-
ência, formam uma estrutura de sustentação 
muito utilizada nas varandas.

Nas fachadas, além dos tijolos, as madei-
ras da estrutura também podem ser dispostas 
de forma a conferir algum efeito visual que 

Guarda-corpo de varanda

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Lilli Rahn, Rio da Luz.
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reflete na estética das edificações construídas 
pela técnica enxaimel. As “colunas-gêmeas”, 
como são chamadas as repetições de esteios 
ao lado da porta principal – na fachada frontal 
–, são um exemplo disso. Dada a proximida-
de dos dois elementos, pode-se dizer que elas 
têm função mais estética do que estrutural. 
Afora isso, as próprias escoras, que são ele-
mentos estruturais, são exemplos de como as 
madeiras da estrutura acabam refletindo na 
formação de uma identidade visual caracte-
rística das casas em enxaimel.

Existem diversas edificações, em Testo 
Alto e Rio da Luz, que foram construídas por 
meio do enxaimel, mas que têm paredes re-
bocadas externamente, fazendo com que o 
sistema construtivo seja menos facilmente re-
conhecido. Sobre isso, Evandro Rux74 comenta 
que muitas casas foram rebocadas justamen-
te para ocultar características do enxaimel, 
como as estruturas de madeira aparentes.

“O que passaram para nós, o que se co-

mentava, antigamente, era que as pessoas 

rebocavam por causa da... da perseguição 

do governo Getúlio Vargas, né? Na época, 

depois da Segunda Guerra Mundial, aí ti-

nha o... daquela vez o boato que se queria 

começar o Quarto Reich aqui no Rio Gran-

de, e começou a perseguição às pessoas da 

cultura alemã. E, por causa disso, as pes-

soas com medo, elas rebocavam as casas 

Ornamentos em 
argamassa em 
guarda-corpos 

de varandas

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 

Casa Bernardo 
Ehlert, Rio da Luz.

Ornamentos em 
balaústres em 
guarda-corpos de 
varandas

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; Casa 
Karl Siewert, Testo Alto.

74 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.
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para tentar esconder, porque ficava nítido, 

né?, tu passava na frente... Mas, como aqui 

não tinha rua aqui na frente era só uma 

picada e não tinha movimento, a casa ficou 

assim. O pessoal... o pessoal aqui não se 

preocupou tanto assim, sabe? Como nas 

casas onde ficava uma rua mais movimen-

tada já, as pessoas tinham mais medo, já, 

né?” (Evandro Rux)

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), muitas edificações em enxaimel foram 
rebocadas externamente pelos moradores e 
proprietários, com o intuito de “comprovar a 
sua brasilidade”. Com as mudanças no cenário 
sociopolítico, as edificações em enxaimel, em 
Santa Catarina, passaram a ser menos cons-
truídas a partir do modernismo, predominan-
do, já ao início do século XX, as construções 
em tijolos de alvenaria autoportante. Essas, 
por sua vez, quando tinham características 
reconhecíveis como de imigrantes (como a 
particularidade na disposição dos tijolos, 
por exemplo), também foram rebocadas nessa 
época; e, aos poucos, também sendo substitu-
ídas – agora pela técnica construtiva do con-
creto armado, no fim do século XX (IPHAN, 
2011, p. 154).

OS  INTERIORES  
DAS  MORADIAS  EM  
ENXAIMEL  DE  TESTO  
ALTO  E  RIO  DA  LUZ

As casas construídas por meio da técni-
ca enxaimel em Testo Alto e Rio da Luz, nos 
anos de imigração (entre o final do século 
XIX e o início do XX), apresentam algumas 
semelhanças, internamente, na estética e na 
disposição dos cômodos. 

Ao contrário dos exteriores, é raro en-
contrarmos estruturas de madeira visíveis 
nas paredes de dentro das casas. Desde as 
primeiras construções, foi frequente que as 
paredes por dentro fossem rebocadas e pin-
tadas com caiação – ou seja, com tinta à base 
de cal. O reboco era feito de terra, e poucas 
vezes misturado com cal (KANAN, 2008). O 
senhor Ademar Ehlert75 explica como é o re-
boco utilizado na sua casa em enxaimel no 
bairro Rio da Luz, construída por seu avô 
há, aproximadamente, cem anos: “Esse é de 
barro, areia e cal... acho que só cal, areia e 
barro. Sabe, aquele barro amarelo que faz 

Pintura decorativa 
em rodateto

75 Entrevista realizada em 
25 de setembro de 2019.

uma água assim, né? Só isso, não tem nada 
de cimento”.

Muitas dessas paredes internas, origi-
nalmente, tinham pinturas decorativas es-
têncil (ou stencil) – uma característica ex-
tremamente comum nas casas em enxaimel 
da região. No geral, ficam no rodateto, mas 
podem ser vistas também em meia parede 
(em torno de 50 a 60 centímetros acima do 
assoalho). Os motivos geralmente são flo-
rais, com pequenas flores e folhas, mas po-
dem ser apenas listras rodeando as paredes. 
Essa definição de características baseou-se 
tanto nas encontradas hoje como nas descri-
ções feitas por moradores sobre as antigas, 
já encobertas por outras tintas. Atualmente, 
encontram-se em algumas casas, visto que, 
por vezes, são encobertas com uma única cor, 
devido à dificuldade em refazer a pintura ou 
pagar mão de obra que realize o trabalho.

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 
2019; Casa Erwin 
Rux, Rio da Luz.
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uma água assim, né? Só isso, não tem nada 
de cimento”.
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nalmente, tinham pinturas decorativas es-
têncil (ou stencil) – uma característica ex-
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Essa definição de características baseou-se 
tanto nas encontradas hoje como nas descri-
ções feitas por moradores sobre as antigas, 
já encobertas por outras tintas. Atualmente, 
encontram-se em algumas casas, visto que, 
por vezes, são encobertas com uma única cor, 
devido à dificuldade em refazer a pintura ou 
pagar mão de obra que realize o trabalho.

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 
2019; Casa Erwin 
Rux, Rio da Luz.
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Pintura decorativa em meia parede

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 
2019; Casa Erwin 
Rux, Rio da Luz.

Escada da Casa 
Armando Strutz, 

Testo Alto

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019.
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Pintura decorativa em rodateto

Fonte: Espaço 
Arqueologia, 2019; 
Casa Hermann 
Rahn, Testo Alto.
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A disposição dos cômodos das edifica-
ções é apresentada aqui em plantas – que são 
desenhos esquemáticos nos quais se podem 
visualizar os ambientes da construção como 
se estivesse olhando de cima, sem o telhado. 
Os principais cômodos em casas construídas 
por meio da técnica enxaimel, em Testo Alto e 
Rio da Luz, são: no andar térreo, uma grande 
sala, um quarto em uma das laterais e uma 
cozinha aos fundos da edificação; e, no andar 
superior, um sótão sem divisões. A escada de 
acesso ao sótão, na maioria das vezes, locali-
za-se nos fundos da casa, com passagem pela 
cozinha. As varandas ficam na parte frontal – 
apenas no andar térreo – e podem ser abertas 
ou parcialmente fechadas (geralmente, sendo 
a ampliação de um cômodo). 

Assim, o andar térreo das primeiras ca-
sas, geralmente, contava apenas com uma di-
visória – entre a sala e o único quarto – que 
era uma parede de taipa de mão ou tabique 
de madeira. Hoje, podem ser encontradas di-
visórias também em tijolos. Quando surgiu a 
cozinha na parte posterior, a divisória que a 
separava do restante da casa, por vezes, foi a 
própria parede que antes era externa; e, em 
residências mais recentes, foi construída, 
como divisória, ao mesmo tempo que o res-
tante da edificação.

Pintura decorativa em meia parede

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Hermann Rahn, Testo Alto.
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A disposição dos cômodos das edifica-
ções é apresentada aqui em plantas – que são 
desenhos esquemáticos nos quais se podem 
visualizar os ambientes da construção como 
se estivesse olhando de cima, sem o telhado. 
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separava do restante da casa, por vezes, foi a 
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Pintura decorativa em meia parede

Fonte: Espaço Arqueologia, 2019; Casa Hermann Rahn, Testo Alto.
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Sobre essa disposição de ambientes, Evan-
dro Rux76 comenta: 

“Elas têm quase a mesma divisão dentro, 

assim. Algumas casas, que têm mais quar-

tos embaixo, foi feito divisão depois. Mas o 

original dela é um quarto, uma sala e uma 

cozinha. Claro que, depois, existem cons-

truções em enxaimel maiores, como em 

Pomerode, que eram comércios, e daí por 

aí vai. Isso já é outro tipo de construção, 

já. Mas dessas casas aqui, elas são muito 

parecidas.” (Evandro Rux)

Sendo assim, os edificados mais recentes 
contam, geralmente, com banheiro e área de 
serviço (lavanderia): dois usos que não eram 
incorporados ao corpo principal da edificação 
(sala, dormitório e cozinha), no momento em 
que era construída. Esses acréscimos podem 
ocorrer no exterior, anexos à edificação, ou no 
próprio interior, com novas divisórias e adap-
tações. A senhora Lia Schwartz77 conta como 
era dividida a casa onde passou a infância: 

“Na realidade, tinha duas salas. Você en-

trava pelo lado da frente, daí tinha uma 

sala grandona [...] e tinha um quarto, só. 

Um quarto, é. E a cozinha era um corredor 

comprido, fora a fora, assim. Banheiro, la-

vanderia, não existia naquela época, né? 

Era... tudo era um banheirinho fora, assim, 

e a lavanderia também. Lavanderia era o 

quê?, um cocho, só pra esfregar a roupa [...] 

76 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.
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Sobre essa disposição de ambientes, Evan-
dro Rux76 comenta: 

“Elas têm quase a mesma divisão dentro, 

assim. Algumas casas, que têm mais quar-

tos embaixo, foi feito divisão depois. Mas o 

original dela é um quarto, uma sala e uma 

cozinha. Claro que, depois, existem cons-

truções em enxaimel maiores, como em 

Pomerode, que eram comércios, e daí por 

aí vai. Isso já é outro tipo de construção, 

já. Mas dessas casas aqui, elas são muito 

parecidas.” (Evandro Rux)

Sendo assim, os edificados mais recentes 
contam, geralmente, com banheiro e área de 
serviço (lavanderia): dois usos que não eram 
incorporados ao corpo principal da edificação 
(sala, dormitório e cozinha), no momento em 
que era construída. Esses acréscimos podem 
ocorrer no exterior, anexos à edificação, ou no 
próprio interior, com novas divisórias e adap-
tações. A senhora Lia Schwartz77 conta como 
era dividida a casa onde passou a infância: 

“Na realidade, tinha duas salas. Você en-

trava pelo lado da frente, daí tinha uma 

sala grandona [...] e tinha um quarto, só. 

Um quarto, é. E a cozinha era um corredor 

comprido, fora a fora, assim. Banheiro, la-

vanderia, não existia naquela época, né? 

Era... tudo era um banheirinho fora, assim, 

e a lavanderia também. Lavanderia era o 

quê?, um cocho, só pra esfregar a roupa [...] 

76 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.
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Era ao lado da casa. Hoje em dia não existe 

mais nada disso, né?” (Lia Schwartz)

A sala principal era grande e tinha pin-
turas de florezinhas nas paredes. Não tinha 
forro, sendo possível ver a estrutura e o asso-
alho do sótão. A outra sala ficava em uma das 
laterais, sendo que, na outra lateral, ficava o 
dormitório. O reboco, nessa edificação, usa-
do apenas internamente, era feito de areia, 
barro e cal, sempre materiais do próprio ter-
reno, como areia do rio: “eles não compravam 
areia pra fazer o reboco”. “Pra fazer o reboco 
da casa era tudo na enxada, tudo no cocho”.

No andar superior, a grande inclinação 
do telhado faz com que esse espaço também 
possa ser aproveitado. Inicialmente, o cômodo 
servia como depósito de cereais da colheita, 
para a secagem dos grãos. Depois passou a ser 
utilizado como dormitório – de acordo com 
Roseana Struck,78 “quando a família crescia”. 
Nas conversas com os moradores, todos ex-
plicaram que as crianças da família dormiam 
no mesmo quarto que os pais, no térreo, até 
ficarem maiores, quando começavam a dor-
mir no sótão. 

O senhor Lorenz Radünz,79 cujo avô Wi-
lhelm construiu a Casa Wilhelm Radünz, em 
1932, em Testo Alto, conta que ele e as quatro 
irmãs também dormiam com os pais quan-
do eram pequenos e que, aos poucos, quando 
cada um ia crescendo, casava e mudava dali.

78 Entrevista realizada em 
27 de setembro de 2019.

79 Entrevista realizada em 
26 de setembro de 2019.

“No começo, tudo embaixo. Todo mundo 

embaixo! Até os... que nem na faixa de oito, 

dez anos, poxa, aí tem que mudar lá pra 

cima [...] aí, a primeira já começou a namo-

rar, ela também já se mudou logo, sabe?” 

(Lorenz Radünz)

Ademar Ehlert, morador do Rio da Luz, 
também compartilha os usos que o sótão de 
sua casa tinha quando ele era menor:

“Aí tinha um quarto e a outra parte dei-

xava pra... pra pôr arroz. A gente plantava 

arroz, botava arroz lá em cima pra secar. 

Daí, quando tava seco, o pai tirava e levava 

lá na olaria pra passar na máquina... pra 

descascar, sabe?” (Ademar Ehlert)

A senhora Ilse Rahn,80 moradora da Casa 
Lilli Rahn, construída em 1912, no Rio da Luz, 
conta que quando foi morar na casa de seu 
marido, há quase cinquenta anos, o sótão já 
tinha uma divisória de madeira que separava 
o quarto da armazenagem de grãos de arroz e 
que, no chão, “deixava um caminho, um cor-
redor, onde passava pra dormir”.

“Tirava já na roça, as folhas e pó, só caía 

tudo fora, né? Daí já ensacava o grão, tra-

zia para casa e, para não mofar, como tava 

muito fresco, daí jogava no sótão, no chão 

mesmo espalhava, né?, para ele secar, de-

pois podia ensacar e guardar. Deixava um 

tempo lá, espalhado assim... e todo dia ia lá 

pra mexer, daí, né?” (Ilse Rahn)

80 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.

Na casa de Evandro Rux,81 ele conta que 
as tábuas do assoalho do sótão têm encaixes 
“macho-fêmea” para que o farelo dos grãos lá 
armazenados não caísse sobre as pessoas no 
térreo ou sujasse a casa. Esse tipo de encaixe 
foi verificado em assoalhos de algumas edi-
ficações, tanto em sótãos como em térreos; 
mas, em outras casas, havia as chamadas 
“juntas secas”, em que as tábuas não têm um 
tipo de encaixe específico. 

É o caso dos assoalhos da antiga casa de 
Lia Schwartz, que cresceu no bairro Rio da 
Luz. Em sua casa, o encaixe do assoalho não 
era do tipo “macho-fêmea” e, por isso, para 
armazenar os grãos de café plantados pela 
família, o chão era forrado com sacos de um 
“material trançado”. Sua família também 
plantava arroz, mas esse secava na varanda e 
só depois era armazenado no sótão, em caixas 
de madeira. Lia relembra que o uso do sótão 
para guardar grãos da colheita acontecia tam-
bém na casa do seu vizinho:

“A outra casa enxaimel, que é lá de trás, 

eles também colocavam... que eu me lem-

bro, quando a gente era criança, eles tam-

bém colocavam o grão de café, o grão de 

arroz, eles armazenavam tudo no sótão.” 

(Lia Schwartz)

Com o propósito de servir como “estufa” 
para a secagem de grãos, os sótãos, em ge-
ral, não tinham forro, o que deixava o local 

81 Entrevista realizada em 
24 de setembro de 2019.

bem quente, e com as telhas e estrutura do 
telhado visíveis. Os forros foram colocados, 
em alguns casos, quando o cômodo passou 
a ser somente dormitório. Os barrotes que 
sustentam o assoalho do sótão, além de fica-
rem aparentes na fachada frontal, aparecem 
internamente em muitas edificações. Em 
outras, acrescentou-se forro no térreo tam-
bém, mais recentemente, encobrindo esses 
barrotes. Uma mudança bastante comum nos 
interiores é a retirada da escada de acesso ao 
sótão: com o tempo, o sótão passou a ser me-
nos utilizado e, em alguns casos, retirou-se 
a escada, fechou-se a abertura e colocou-se 
forro.

Sobre os usos dos demais cômodos das 
edificações em enxaimel nos bairros, em 
muitas conversas, foi relatado que aconte-
ciam festas nas salas, como casamentos e 
aniversários. Evandro Rux lembra que a sua 
avó contava que, na sala, faziam-se casamen-
tos e bailes entre vizinhos, com a presença 
de um gaiteiro, “por isso a explicação da sala 
grande”.

Nessas ocasiões, como não havia energia 
elétrica na região, músicos ficavam na va-
randa tocando os instrumentos e a porta e 
janelas da fachada da frente eram mantidas 
abertas, para o som entrar. O senhor Hercí-
lio Rahn,82 morador de Testo Alto, conta que 
isso aconteceu no casamento de sua irmã 

82 Entrevista realizada em 
26 de setembro de 2019.
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telhado visíveis. Os forros foram colocados, 
em alguns casos, quando o cômodo passou 
a ser somente dormitório. Os barrotes que 
sustentam o assoalho do sótão, além de fica-
rem aparentes na fachada frontal, aparecem 
internamente em muitas edificações. Em 
outras, acrescentou-se forro no térreo tam-
bém, mais recentemente, encobrindo esses 
barrotes. Uma mudança bastante comum nos 
interiores é a retirada da escada de acesso ao 
sótão: com o tempo, o sótão passou a ser me-
nos utilizado e, em alguns casos, retirou-se 
a escada, fechou-se a abertura e colocou-se 
forro.

Sobre os usos dos demais cômodos das 
edificações em enxaimel nos bairros, em 
muitas conversas, foi relatado que aconte-
ciam festas nas salas, como casamentos e 
aniversários. Evandro Rux lembra que a sua 
avó contava que, na sala, faziam-se casamen-
tos e bailes entre vizinhos, com a presença 
de um gaiteiro, “por isso a explicação da sala 
grande”.

Nessas ocasiões, como não havia energia 
elétrica na região, músicos ficavam na va-
randa tocando os instrumentos e a porta e 
janelas da fachada da frente eram mantidas 
abertas, para o som entrar. O senhor Hercí-
lio Rahn,82 morador de Testo Alto, conta que 
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82 Entrevista realizada em 
26 de setembro de 2019.
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Toda semana quartas-feiras, sete horas 

era sagrado. Das sete até as oito tinha es-

tudo bíblico.” (Lia Schwartz)

Aos poucos, as casas construídas na época 
da imigração foram sendo modificadas e rece-
beram mais divisórias internas, anexos e/ou 
ampliações de cômodos existentes. A princi-
pal e mais comum modificação recente, como 
visto, foi o acréscimo do banheiro no térreo 
– visto que, anteriormente, o banheiro fica-
va separado da edificação principal. Pôde-se 
perceber, pelas informações dos moradores, 
que essa mudança começou a acontecer a par-
tir de meados do século XX. Já as ampliações 
de cômodos existentes, no geral, dão-se para 
frente da casa (fechando-se parcialmente a 
varanda) ou na parte posterior (prolongan-
do-se o módulo da cozinha).

mais velha: “naquele dia que a minha irmã 
casou, três músicos de Jaraguá, eles tavam ali, 
e janela aberta e nós fazendo bagunça aqui 
[risadas]”. Lia Schwartz também relembra as 
festas que aconteciam na sua casa:

“Acho que por isso já fizeram duas salas, 

né? [risadas] Sempre! Foi casamento da mi-

nha... das minhas duas irmãs, foi lá, eu me 

lembro do casamento de bodas de prata do 

meu pai foi lá, e assim, volta e meia, final 

de semana eles se reuniam, tinha bailinho 

lá.” (Lia Schwartz)

Na sala da antiga casa de dona Lia, havia 
apenas uma mesa e um armário com portas 
e estantes e “as paredes eram cheias de fotos 
antigas, sempre, né?”. Na varanda, geralmente 
tinha dois banquinhos para sentar. Quando 
questionada sobre a música nessas festas, 
dona Lia conta que eram pessoas contrata-
das que tocavam instrumentos e ficavam no 
canto da sala, a não ser quando era casamen-
to, aí ficavam na varanda. Como não tinha luz 
elétrica, a iluminação era por lampiões com 
querosene pendurados nas paredes. Ela lem-
bra que frequentou esses “bailinhos” em casa 
até os 15 anos. Além dos bailes, na sala acon-
teciam, semanalmente, encontros de estudos 
bíblicos – sempre falados em alemão:

“Ao mesmo tempo que tinha o baile, tam-

bém tinha o encontro de estudo bíblico, 

isso era sagrado, que toda semana tinha. 
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A arquitetura presente nos Núcleos Ru-
rais de Testo Alto e Rio da Luz é resultante 
da colonização germânica, ocorrida entre a 
metade do século XIX e as primeiras décadas 
do século XX. Utilizou materiais da própria 
natureza na construção dos primeiros abrigos 
e, aos poucos, foi mudando devido às dinâ-
micas econômicas e sociais estabelecidas. Os 
estudos demonstrados neste livro permiti-
ram entender e conhecer, sob diversas nuan-
ces, aspectos das edificações construídas no 
período da imigração nesses núcleos rurais. 
Não só referentes à edificação em si (com seus 
materiais, estruturas, ornamentos e divisões 
internas) mas também a como viviam e quem 
eram os construtores dessas casas. 

O objetivo deste trabalho ganhou maior 
dimensionamento e expressividade, muitas 
vezes, ao instigar os próprios moradores a 
perceberem o valor do patrimônio cultural 
e histórico que têm, todos os dias, ao seu al-
cance. Pretendeu-se dar destaque aos saberes 
e memórias presentes nesses núcleos rurais, 
que são relacionados tanto às construções 
do período da imigração quanto ao modo de 
vida levado desde quando os pais e avós dos 
moradores construíam, seguindo a técnica 
do enxaimel, com ferramentas de construção 
manuais e aproveitamento de matérias-pri-
mas disponíveis no seu próprio terreno. 

Agradecemos a todos os moradores e ex-

-moradores das localidades que se disponibi-
lizaram a compartir saberes e memórias vivi-
das ali. Essas pessoas são responsáveis pelo 
ineditismo que este livro apresenta, quando 
os atores diretamente envolvidos nesse pa-
trimônio contam a história de como ele foi 
construído e como foi viver ali. Juntamente 
com seus entornos, as edificações possuem 
valores histórico, cultural e paisagístico reco-
nhecidos desde os tombamentos individuais 
– podendo ser municipal, estadual ou fede-
ral, dependendo de cada caso – até da área 
circundante.

As residências dos núcleos rurais de Testo 
Alto e Rio da Luz expressam a base cultural 
de seus construtores e moradores, sustenta-
da nos seus locais de origem, e têm o valor 
de guardar um pedaço da história da região 
por intermédio da arquitetura. É de grande 
relevância, portanto, do ponto de vista da 
preservação da memória social, que ações de 
valorização destas edificações sejam pratica-
das, evitando o avanço da degradação e/ou da 
substituição por casas com técnicas de cons-
trução contemporâneas, ajudando a manter, 
dessa forma, as características dessas paisa-
gens culturais de imigração.
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Adobe – tipo de tijolo feito da mistura de barro e 

palha (e, algumas vezes, outras fibras na-

turais) que é seco ao sol. 

Água de telhado – como é chamado o plano incli-

nado do telhado. Ex.: em telhados de “duas 

águas” existem dois planos inclinados que 

se encontram em uma cumeeira central 

(ver Cumeeira). 

Alicerce (ou Fundação) – a base da edificação. “A 

divisão mais baixa de um edifício ou outra 

construção, parcialmente ou totalmente 

abaixo da superfície do solo, projetado para 

apoiar e ancorar a superestrutura e trans-

mitir suas cargas diretamente para a terra” 

(CHING, 1995, p. 100, tradução nossa).

Almofada – elemento saliente em portas de ma-

deira, normalmente de formato quadrado, 

que pode ser emoldurado por filetes e/ou 

reentrâncias e ter outros ornamentos.

Alto-relevo – trabalho de escultura em que as fi-

guras ou formas sobressaem em relação ao 

fundo plano em que são formadas. “Traba-

lho escultural em que as formas modeladas 

projetam do fundo pelo menos metade de 

sua profundidade” (CHING, 1995, p. 182, 

tradução nossa). 

Alvenaria – conjunto de peças como tijolos, pedras 

ou blocos de concreto, formando paredes, 

muros, alicerces etc. e, geralmente, unidas 

com ajuda de argamassa.

Argamassa – mistura de areia, água e aglutinantes 

(como cimento e/ou cal) usada para assen-

tar ou revestir alvenarias / Argamassa de 
cal – utiliza a cal como aglutinante / Arga-
massa de cimento – utiliza o cimento como 

aglutinante.

Assentar – colocar e ajustar tijolos, blocos, esqua-

drias, pisos e outros acabamentos. 

Assoalho (ou Soalho) – piso, cobertura do chão, 

superfície plana de um espaço, sobre a qual 

se anda. 

Balaústre – pequena coluna ou pilar que, quando 

em sequência, forma a estrutura de sus-

tentação de corrimões ou guarda-corpos. 

Geralmente é ornamentado.

Baldrame – viga horizontal que se apoia sobre o 

alicerce, transferindo a carga da estrutura. 

Nele se apoiam as paredes e o vigamento do 

assoalho (ver Viga).

Bandeira – caixilho situado na parte superior de 

janelas e portas, com mosaicos coloridos 

ou vidro transparente; e que pode ser 

fixo ou móvel, ocasionando a ventilação 

no ambiente.

Barrote – peça estrutural de madeira sobre a qual 

são fixadas as tábuas do assoalho.

Beiral (ou Beirado) – borda suspensa do telhado 

que se prolonga para além das paredes 

externas da edificação, protegendo-as da 

ação das chuvas.

Caiado(a) – coberto(a) com mistura de cal e água, 

tornando-se branco(a). 
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Caiar – cobrir uma superfície com a cal diluída em 

água, deixando-a branca.

Caibro – peça que, em conjunto, sustenta as ripas 

do telhado ou assoalho.

Caixilho – armação fixa ou móvel que emoldura e 

sustenta o vidro de janelas e portas.

Cal – composto sólido branco usado na construção 

civil em misturas de argamassas e tintas.

Conservação – “cuidado com os aspectos estéti-

cos, culturais e históricos mais relevantes 

do imóvel”. Em edificações de interesse 

histórico, são ações que prolongam a vida 

do bem com medidas preventivas, ou seja, 

realizadas antes de haver dano material ou 

estético (PAIVA; SOUZA, 2018, p. 95).

Contrafeito – peça estrutural que, fixada no cai-

bro, realiza uma mudança na inclinação 

do telhado (essa mudança é chamada de 

“galbo”).

Contraventamento (ou Escora) – elemento incli-

nado que tem o objetivo dar maior estabi-

lidade a uma estrutura, dificultando a ação 

de forças que modificam os ângulos entre 

componentes estruturais.

Corte – representação gráfica (desenho) da edifica-

ção que mostra como apareceria o seu inte-

rior se ela fosse atravessada por um plano 

vertical, como se fosse uma fatia. Nele apa-

recem alturas, andares e outros elementos 

de dimensão vertical da edificação.

Cumeeira – linha horizontal na parte mais alta 

da cobertura, onde acontece o encontro 

entre duas superfícies inclinadas (águas) 

do telhado.

Cunhal – peça estrutural vertical localizada no 

canto de encontro entre duas paredes.

Curva de nível – linha imaginária que une pontos 

de igual elevação em uma superfície, ou sua 

representação gráfica em um mapa (onde 

as várias curvas de nível de um terreno 

demonstram o seu relevo).

Edificação – qualquer construção, como casas e 

edifícios. “Uma estrutura fechada, relati-

vamente permanente, construída sobre um 

terreno, para uso habitável” (CHING, 1995, 

p. 21, tradução nossa).

Elevação – representação gráfica (desenho) da 

edificação que mostra sua fachada. “Uma 

projeção ortográfica de um objeto ou es-

trutura em um plano de imagem vertical 

paralelo a um de seus lados. Geralmente 

desenhado em escala” (CHING, 1995, p. 70, 

tradução nossa).

Empena – cada um dos lados inclinados de um 

frontão, ou a peça inclinada de tesoura de 

telhados duas águas. 

Escora (ou Contraventamento) – elemento incli-

nado que tem o objetivo dar maior estabi-

lidade a uma estrutura, dificultando a ação 

de forças que modificam os ângulos entre 

componentes estruturais.

Esquadria – qualquer abertura de uma edifica-

ção, como janelas, portas, basculantes e 

similares.

Esteio – peça estrutural vertical, geralmente, 

apoiada no baldrame, para onde transfere 

as cargas da estrutura. 

Estuque – tipo de argamassa à base de cal, ges-

so, areia, cimento e água, que serve para 

revestir paredes e forros ou para fazer 

ornamentos.

Estêncil – técnica de decorar paredes pelo uso 

de tinta aplicada em material vazado que 

serve de molde, com a forma do desenho 

pretendido. Vem do inglês stencil.
Fachada – nome de cada face de uma construção. A 

de frente é denominada fachada principal. 

A de trás é chamada posterior e, as outras, 

laterais.

Frechal – viga, assentada no topo da parede, que 

serve de apoio às tesouras do telhado.

Fundação (ou Alicerce) – a base da edificação. “A 

divisão mais baixa de um edifício ou ou-

tra construção, parcialmente ou totalmen-

te abaixo da superfície do solo, projetado 

para apoiar e ancorar a superestrutura e 

transmitir suas cargas diretamente para 

a terra” (CHING, 1995, p. 100, tradução 

nossa).

Galbo – curvatura de mudança de inclinação em 

telhados, realizada pelos contrafeitos. 

Guarda-corpo – grade ou parede de proteção, ge-

ralmente em torno de um metro de altura, 
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usada em sacadas, varandas, balcões, me-

zaninos e similares.

Implantação – representação gráfica da locali-

zação, no terreno, de cada edificação e de 

suas partes.

Lambrequim (plural Lambrequins) – ornamento 

recortado em madeira que arremata forros 

e beirais.

Levantado(a) – que passou por processo de levan-

tamento (ver Levantamento).

Levantamento – realização de medição da edifi-

cação e a sua representação técnica (dese-

nhos de plantas, cortes, fachadas etc.).

Macho-fêmea – tipo de encaixe em que a saliên-

cia de uma peça se adapta à reentrância 

de outra.

Óculo – abertura, redonda ou de outras formas, 

na fachada de uma edificação, geralmente 

localizada em frontões. 

Originalidade – autenticidade estética, material e 

construtiva, com a permanência de “ideias 

originais que orientaram a concepção ini-

cial do Bem” e cujas alterações também 

podem ser reconhecidas “pelos seus valo-

res estéticos e históricos” (BRASIL, 2005, 

p. 15).

Ornamento – adorno, elemento com função deco-

rativa. 

Planta – representação gráfica (desenho) da edi-

ficação que mostra o ambiente como se 

estivesse olhando de cima, sem o telhado. 

É feita a partir do corte horizontal imagi-

nário a 1,5 m de altura da base.

Reboco – última camada de argamassa usada para 

revestir paredes.

Requadro – armação em que os componentes for-

mam ângulos retos. 

Ripa – peça disposta em intervalos regulares 

para suportar as telhas. É assentada so-

bre os caibros do telhado, paralelamente 

à cumeeira. 

Taipa de mão (ou Pau-a-pique) – técnica cons-

trutiva em que madeiras finas verticais 

e horizontais são entrelaçadas, formando 

uma trama com aberturas que, depois, é 

preenchida e coberta com barro. 

Tesoura – estrutura com formato triangular usada 

em telhados, cobrindo vãos. 

Verga – peça de concreto, madeira ou outros, que 

faz o acabamento superior de vãos de por-

tas e janelas.

Viga – peça, horizontal ou inclinada, responsável 

pela sustentação de cargas, transferindo-

-as para estruturas verticais.

Volumetria – conjunto de dimensões que determi-

nam o volume de uma construção.
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Separados por uma serra, Testo Alto e Rio da 
Luz são dois dos mais preservados núcleos 
rurais que refletem a colonização germânica 
no estado de Santa Catarina, localizando-se, 
respectivamente, em vales dos municípios 
de Pomerode e Jaraguá do Sul. Na região, 
predominam pequenas propriedades cujos 
habitantes têm hábitos culturais e identidade 
entrelaçados à sua formação. As construções, 
assim como os aspectos linguísticos, 
celebrações, culinária, religião, entre outros, 
guardam traços da imigração ocorrida a 
partir de meados do século XIX. Objetiva-
se, pois, o reconhecimento das referências 
desse contexto e, em especial, das edificações 
residenciais construídas durante o período 
de imigração nos núcleos rurais de Testo 
Alto e Rio da Luz, visando à valorização desse 
patrimônio.
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