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Resumo 

O presente estudo analisa o jornal “Das Band” editado pelos alunos e professores da 

Deutsche Hilfsvereinsschule (Colégio Farroupilha-RS), no período de 1929-1938. A pesquisa 

contextualiza a história da escola, a produção e circulação do jornal e, especialmente, as 

escritas produzidas pelos alunos do curso primário e do curso ginasial sobre o tema 

“Imigração Alemã”, que constroem uma discursividade de enaltecimento da participação 

alemã no povoamento do Rio Grande do Sul.  

Palavras-chave: Imprensa de educação e ensino; jornal escolar; cultura escolar; imigração 

alemã. 

 

Introdução 

 

No dia 1º de Maio de 1929 surgia o periódico “Das Band, Monatschrift der Schulen 

des Deutschen Hilfsvereins zu Porto Alegre” mais conhecido como O Elo, mensário das 

escolas da Sociedade Beneficente Alemã (TELLES, 1974) A criação de um jornal foi uma das 

iniciativas da escola que aproximou a comunidade escolar e tornou-se um importante meio de 

comunicação entre escola e comunidade. Foi um jornal com tiragem mensal, inicialmente 

produzido em sua totalidade na língua alemã que circulou por 10 anos até ser substituído pelo 

Relatório Mensal do Colégio Farroupilha no início de 1939. Editado na gestão do Diretor 

Kramer (1929 – 1939) mostrava em sua primeira página o orgulho do diretor em criar esse 

órgão de enaltecimento da comunidade. No acervo do Memorial – Deutscher Hilfsverein ao 

Colégio Farroupilha pode-se encontrar 76 das 98 edições do jornal. 

Possuía um design diferente para os jornais escolares da época, não se enquadrava 

dentro do padrão standard, que era amplamente usado. A capa era constituída pelas 
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informações básicas (nome do jornal, ano, edição e lugar de origem), que continham as únicas 

referências “administrativas” do periódico. Tinha grande demanda, pois era distribuído para 

todos os alunos e familiares. Também havia grande divulgação devido ao patrocínio de 

diversas lojas alemãs, que dominavam o comércio Porto-Alegrense. As edições que 

continham de 16 a 20 páginas, destinavam de 4 a 5 páginas para a divulgação de propagandas 

dos patrocinadores. 

Não havia uma constante estrutura na configuração do jornal. Na maioria das edições 

após as informações gerais, seguia-se um artigo do diretor da escola ou de algum professor, 

pautando o assunto que seria o cerne daquela edição. Em outras edições, o artigo central era 

feito na página seguinte e na primeira página vinha uma imagem elaborada por um aluno, que 

pautaria e ilustraria a edição. 

 

As Escritas dos alunos: Was Unsere Schüler Schreiben. 

O historiador Hoffmeister Filho (1986) trata o Farroupilha como sendo um colégio 

pioneiro em suas manifestações. A seção Was Unsere Schüler Schreiben (O que os nossos 

alunos escrevem) era a mais famosa do jornal e afirmava essa premissa, pois estimulava o 

corpo discente do curso primário ao curso do ginásio a produzir diversas redações e era um 

exemplo que representava esse pioneirismo que foi desenvolvido pela escola. O tema 

geralmente era livre salvo algumas edições que pautavam obrigatoriamente sobre as férias 

(Março) e sobre a imigração Alemã (Julho) devido à volta às aulas e o período de 

comemoração da imigração nas outras os temas eram pautados pelo desejo do aluno. Os 

alunos expressavam seu cotidiano, suas preferências e os assuntos que aprendiam em suas 

aulas. O cerne do presente estudo baseou-se nas escritas discentes sobre a  imigração alemã 

no Rio Grande do Sul, assunto que resultava de uma grande importância pela raiz história da 

escola. O assunto ganhava destaque nas edições de julho, comemorativas à imigração com 

diversos textos e imagens. 

 

Finalizando 

Em dezembro de 1938, o Diretor Kramer junto com seus patrocinadores e a 

mantenedora do Ginásio Farroupilha publicam a última edição do jornal. Em suas palavras, o 

diretor afirma que ”o periódico foi um sucesso de marca, e que a edição de natal era a última”. 

O “Das Band” seria substituído pelo periódico “Relatório Mensal do Colégio Farroupilha”, 

para o Diretor Kramer “essa nova caminhada se daria com o mesmo sucesso e 
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aperfeiçoamento” . Essa substituição decorre das políticas de nacionalização do ensino, que 

resultaram do golpe do Estado Novo, em 1937 pelo então presidente Getúlio Vargas.A partir 

do ano de 1937 e em todo o ano de 1938, constatam-se diversas diferenças na estrutura do 

periódico: mais artigos em português, a produção dos professores começa a ser feita no 

idioma local, aumento de imagens reproduzindo o cotidiano do alemão, que virou gaúcho, e 

diversos textos que tentaram mudar o conteúdo do periódico, nacionalizando-o. 

O “Das Band” foi um periódico que se caracterizou pela mutabilidade, se adaptou às 

diversas condições políticas e sociais (Estado Novo e problemas financeiros da diretoria) 

cumprindo sua missão de ser elo de comunicação da escola e comunidade, e de fomento da 

produção dos alunos. O jornal obteve sucesso em seus 10 anos de publicação e serviu para o 

intuito de promover na escola o debate e a aproximação escolar.  
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