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Resumo 

 

O presente trabalho se relaciona com o projeto de pesquisa “A memória em 

monumentos: uma releitura da imigração no Brasil”, cujo intento é o estudo de sete 

monumentos à imigração nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 Como apoio à pesquisa, tenho por objetivo fazer um levantamento quantitativo, 

informativo, fotográfico e qualitativo de todos os monumentos ao imigrante nos estados da 

região sul do Brasil, onde a presença do imigrante é muito forte, a fim de verificar 

constâncias, lacunas, semelhanças e diferenças entre as distintas regiões onde os imigrantes se 

localizaram e os monumentos feitos em sua homenagem. 

Como método de pesquisa, fiz uso principalmente da internet, por meio dos sites 

oficiais das prefeituras, de troca de e-mails com as mesmas, em sites de busca, em redes 

sociais e em menor quantidade por meio de materiais impressos, como folders, jornais e 

revistas. 

Os resultados parciais da pesquisa mostram que no Rio Grande do sul foram 

encontrados monumentos em 69 cidades, sendo o grupo imigrante alemão o mais 

representado. Já em Santa Catarina foram encontrados até agora apenas 16 monumentos, com 

um índice maior de monumentos ao grupo imigrante alemão. Grande parte dos monumentos 

encontrados nas cidades do Paraná foram destinados a homenagens aos 100 anos da imigração 

japonesa no país, somando um total de 28 monumentos encontrados. 

 Esses achados revelam inicialmente que a presença dos imigrantes nessas três regiões 

ainda é muito significativa. Revelam também a força desses grupos ainda hoje e que a 

manutenção de uma memória imigrante é importante para a construção da sua identidade. 
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