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José arthur rios1

Época houve em que a imigração era problema do dia no Brasil – na 
imprensa, na tribuna, no livro impresso e no jornal. Discutia-se (1) Seria de 
canalizar recursos públicos para o financiamento da imigração? (2) A prio-
ridade na aplicação desses recursos seria o imigrante destinado às colônias 
agrícolas de pequenos proprietários – ou carrear trabalhadores para as fa-
zendas de café, algodão, cana ou o mais que fosse – dado que a mão de obra 
escrava escasseava depois de abolido o tráfico, em 1850, e a Lei de 28 de 
Setembro de 1871 deu liberdade aos nascituros e representou, no calendário 
político, a antevéspera da Abolição.

Os imigrantes alemães foram apanhados nesses torvelinhos. Por isso, 
seria melhor falar em imigrações alemãs. Porque vieram em ondas, avanços 
e recuos. Entre altos e baixos, nunca conseguiram superar, numericamente, 
portugueses e italianos. As oscilações acompanham para mais ou para menos 
os grandes movimentos da história política e social brasileira. Assim, seu 
número aumentou depois da abolição, cerca de 800.000, caem nos primeiros 
agitados anos da República. Seria mais ou menos 900.000 no primeiro de-
cênio do século XX, mas tornam a cair nos atormentados anos da 1ª Guerra, 
e retomaram força nos anos 20. Apesar do regime de cotas, em 1934, ainda 
eram o terceiro grupo imigratório, abaixo de portugueses e italianos. 

 Entre 1834 e 1957 teriam entrado no Brasil 5 milhões de alemães, 4% 
do total dos imigrantes. Não há, no entanto, proporção entre número e fluên-
cia. Assim se distribuíam: 150 mil, 15% no Rio Grande do Sul, 80 mil (20%) 
em Santa Catarina, 25 mil (6%) no Paraná e 20 mil em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, respectivamente, e 5 mil em Minas Gerais (0,1 %). 
Mas ainda, os restantes 15 mil espalhados em outros estados2.

A importância de uma imigração não pode ser medida apenas estatis-
ticamente, mas em suas repercussões culturais, na sua contribuição ao País 
hospedeiro e pela sua maior ou menor capacidade de assimilação à nova 
sociedade.

Durante a maior parte do século XIX, sobretudo durante o período em 
que D. Pedro II regeu os destinos do País, uma colonização ganhou impulso, 

1 – Sócio emérito do IHGB.
2 – Ver: Análise dos dados demográficos sobre a imigração em geral e alemão in: SMITH, T. Lynn. 
Brazil, People and Institutions. Louisiana: Louisiana State University Press, 1954, p. 220. 
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núcleos de alemães criaram-se em toda parte, em Santa Catarina, no Espírito 
Santo, em Minas Gerais e, sobretudo, no Rio Grande do Sul.

O termo colono é enganoso. Esses colonos nada tinham a ver com os 
suíços de idêntica designação que trabalhavam no eito, nas fazendas de café 
do nobre Senador Vergueiro, em São Paulo, nem se pareciam com o trabalha-
dor em regime de parceria, a meia ou a terça, ou ao assalariado, fosse lá o que 
se entender-se por esse tipo de remuneração, a seco ou a molhado, no sistema 
pós-escravocrata do latifúndio.

Os suíços foram os primeiros imigrantes não portugueses trazidos ao 
Brasil por iniciativa de D. João VI. Em 1820, chegaram a Nova Friburgo. No 
mesmo ano, alemães foram mandados para a Bahia. Em maio de 1824, Nova 
Friburgo recebeu a primeira leva de imigrantes alemães trazidos ao Brasil 
pelo Imperador D. Pedro I, destinados a preencher os claros deixados pelos 
suíços que haviam abandonado as serras friburguenses. Em julho de 1824, 
os primeiros alemães chegam ao sul do Brasil, assentados à margem sul do 
Rio dos Sinos, na antiga Real Feitoria do Linho Cânhamo que daria origem a 
atual cidade de São Leopoldo3.

II
Mas quem eram esses alemães? O que era a Alemanha? O que eram as 

Alemanhas? Antes de Bismarck, antes de 1870, apenas um espaço geográ-
fico onde vizinhavam ducados, principados, até reinados como a Prússia. 
Tudo comprimido, arrumado ou desarrumado pelas invasões napoleônicas 
que marcaram profundas diferenças entre o sul e o resto do País, união pre-
cária ameaçada pelos Habsburgos de um lado e pelo Império dos Czares do 
outro. Ali predominavam a língua e a cultura alemã manejadas por diferentes 
nacionalidades, russos, tchecos, polacos, austríacos e suíços, sem falar nos 
dialetos, o que tornaria difícil qualquer tentativa de estatística precisa dessa 
imigração. 

Essa Alemanha, unidade meramente espacial, já se defrontava com a 
realidade e os duros efeitos da Revolução Industrial que, no século XVIII, 
iniciada na Inglaterra, no século XVIII, acelerou, e na França, entre 1820 e 
1830, fazia sentir seus efeitos nos vários “países” da Alemanha. É uma época 
de revoluções, o assalto ao posto da alfândega, em Heinsen, foi sintoma e 
sinal dessa grande convulsão. Abre-se a industrialização, não apenas pela 
transformação de oficinas artesanais em fábricas, mas, sobretudo, pelo cres-
cimento das cidades à acumulação maciça de capital e nos outros pressupos-

3 – ERTHAL, Rui. A dispersão dos Imigrantes suíços e alemães da área colonial de Nova Friburgo. 
Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, Niterói, Imprensa Oficial do Rio de Janeiro, nº 1, 2013. 



R. IHGB, Rio de Janeiro, a. 175 (465):117-132, out./dez. 2014 119

A diásporA dA imigrAção Alemã: correntes e contrAcorrentes

tos dessa modernidade: a “liberdade” do contrato de trabalho promovida por 
burocratas, os “exércitos de reserva”, operários e a inquietação de uma classe 
que na França seria designada, pela primeira vez, como proletária.

O êxodo rural, a expropriação de camponeses, a simples perspectiva 
de más colheitas empurraram para as cidades uma massa de marginais de 
vários tipos que vão engrossar as ruas de pedintes, os asilos de estropiados e 
os manicômios, recém-criados, de loucos. Criou-se no público, a imagem de 
uma classe “perigosa” que proliferava e representava ameaça permanente aos 
detentores do poder. As classes dominantes procuram reprimi-la, por todos 
os meios. Em 1827, na Alemanha, um médico chegou a propor a limitação 
da taxa de natalidade para os pobres e para “aqueles muito pobres que vivem 
fora do matrimônio, proibição esta que deveria estender-se aos enfermos, 
aos inaptos ao trabalho que dependem da ajuda dos municípios e a todos os 
criados, operários e aprendizes da cidade e do campo”. Fora de questão a 
exigência jurídica de ajudar os pobres4.

Na Alemanha, todos traziam, ainda, em graus diversos, suas prevenções 
e desconfianças e as marcas do absolutismo do século XVIII. O Estado re-
presentado pelos titulares mais diversos – príncipes, reis ou duques – surgiu 
como o grande administrador e árbitro desse amplo processo. A ponto de se 
considerar perigosas as sociedades por ações. Pois não eram constituídas por 
particulares? Tudo isso levaria à Revolução Liberal de 1848 e às repressões 
que a sucederam e também à politização vertical, coativa e muitas vezes 
opressiva e repressiva da opinião pública·. 

A Alemanha não conseguia absorver, inclusive, por deficiência das no-
vas tecnologias, os excedentes da natalidade do campo. Os primeiros imi-
grantes alemães eram camponeses expulsos da terra e só depois de 1848, 
aparece na imigração, um operário desempregado ou exilado político. Mas 
ao contrário da imigração italiana, os alemães demonstravam trazer, em sua 
bagagem cultural, técnicas agrícolas, hoje ditas conservacionistas – e um ní-
vel superior de instrução.

III
Nos primeiros 50 anos da imigração, 20 a 28 mil alemães entraram so-

mente no Rio Grande do Sul quase todos destinados à colonização. Em pou-
cas décadas, a região do vale do Rio dos Sinos estava quase toda ocupada. 
Daí passaram a outras áreas da província, seguindo os caminhos dos rios e 
buscando as terras baixas. Na década de 1870, essas terras baixas do interior 
da província estavam, basicamente, ocupadas por alemães, enquanto as terras 

4 – DÖRNER, Klaus. Ciudadanos y locos. Tradução espanhola. Madri: Tauros, 1974, p. 348.
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altas permaneceram incultas até a chegada dos primeiros italianos, em 1875. 
Quase toda essa primeira imigração era promovida pelo governo. 

Em pouco tempo, enxameavam a ponto de despertar, no início do século 
XX, o espanto de um viajante: “(...) pode-se percorrer uma distância de mais 
de 200 km sem quase sair do território de língua alemã, da cadeia contínua 
de colônias alemãs que liga São Leopoldo ao norte de Porto Alegre a Santa 
Cruz no centro do estado” e continuava o viajante estupefato: “viajei nessa 
região dias seguidos só ouvindo falar alemão”. E concluía: “Em nenhum 
país do mundo se encontraria uma concentração de imigrantes alemães de tal 
importância, tão coerente e tão isenta de mistura5.”

Já em Santa Catarina, predominou a iniciativa privada, a partir de gru-
pos liderados por homens do porte de Hermann Blumenau e Ferdinand Ha-
ckradt ou por iniciativa da Sociedade Hamburguesa que, em 1851, criou a 
colônia Dona Francisca, atual Joinville. Nessa imigração é preciso distinguir, 
claramente, duas motivações distintas: uma corrente dirigida diretamente 
pelo Estado ou através de empresas estatais e a corrente espontânea, os que 
buscavam, por iniciativa própria, o novo país, motivados por perseguições 
políticas ou carências de toda ordem. Em 1858, viajando pelo Rio Grande 
do Sul, escrevia: “Se na Alemanha eram criados, tornaram-se senhores pelo 
direito do trabalho.” 

No Paraná, a primeira colônia alemã foi Rio Negro, fundada em 1829. 
Em 1855, criaram-se outras dispersas pelas regiões leste e sul da província. 
Chegaram a Curitiba em 1853, influenciando, fortemente, a cultura, arquite-
tura e economia local. A procedência desses imigrantes era a mais variada, da 
Rússia, da região do Rio Volga, Bessarabianos.

É tão ampla essa diáspora no Sul e no Sudeste do País que se torna, às 
vezes, difícil rastrear seus destinos. Impossível não mencionar os alemães 
que, liderados, em 1837, pelo major Julio Frederico Koeler, fundaram Pe-
trópolis. Esta ainda traz em sua toponímia as marcas de sua origem: Mozela, 
Bingen, Nassau, etc. Essas terras foram arrendadas ao major e daí aos imi-
grantes, em enfiteuse, o que obriga seus moradores, até hoje, ao pagamen-
to, com certo ranger de dentes, aos herdeiros de D. Pedro II. Na Bahia em 
Cachoeira de São Félix, plantaram fumo, criaram uma indústria. O charuto 
Danemann correu o mundo. 

No Espírito Santo entraram, a partir de 1900, quatro mil imigrantes. 
Eram pomeranos que apareceram nas estatísticas como alemães, vinham de 

5 – TONNELAT, Ernest . L´expansionisme allemand hors d´Europe. Etats-Unis - Brésil – Chan-
toung– Afrique du Sud. Paris: Armand Colin, 1908, p. 118.
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uma área contesta que, desde a II Guerra Mundial, passara a fazer parte da 
Polônia. Pelo seu isolamento, ao norte do estado puderam conservar muito 
de sua cultura e hábitos, como o uso da língua. A cidade de Santa Maria de 
Jequitibá é, até hoje, uma cidade bilíngue. Aparentemente reduzido o número 
de alemães impressionou o geógrafo Jean Roches, que contou, em 1930, seus 
30 mil descendentes, cerca de 4% da população do Estado.

Outra leva concentrou-se em Minas Gerais, em Juiz de Fora, onde, em 
1858, seus 1200 colonos representavam cerca de 20% da população da cida-
de. A via principal de Juiz de Fora é a Rua Halfeld, nome de uma das famílias 
fundadoras.

No século XX, nota-se uma nítida mudança nessas correntes. Não mais 
buscam os campos, mas procuram os centros urbanos. A composição maior 
dessa corrente não é tanto de trabalhadores agrícolas ou camponeses, mas de 
operários, artífices, professores e até refugiados políticos. Só em 1920, de-
sembarcam no País setenta mil alemães. A cidade de São Paulo passa a rece-
ber a maior parte dessa nova onda migratória. Em 1918, viviam na Pauliceia 
20.000 alemães, enquanto outros rumaram para Curitiba, Porto Alegre e Rio 
de Janeiro. Leva considerável chegou ao nosso país na década de 40, após 
a II Guerra Mundial, muitos fugindo às inconveniências e desapontamentos 
das zonas ocupadas.

Mais importante que o número de indivíduos ingressos no País é sua 
continuidade. Seu apogeu foi após a I Guerra Mundial: 75.801 indivíduos. Só 
após a II Guerra Mundial, a década de 60 marca seu declínio. É de notar que 
o apoio governamental incentivou a imigração alemã, sobretudo nos estados 
do sul do Brasil, mas não foi o único fator dessa colonização que não cessou, 
apesar da retirada dos estímulos oficiais. Deve-se levar em conta a iniciativa 
particular.

Dava-se a iniciativa particular através de Companhias de Colonização. 
Muitas delas visavam apenas fins especulativos. Compravam terras e as re-
vendiam aos colonos, abandonando a sua sorte, o que levou muitos endivi-
dados a voltar à Alemanha ou buscar a Argentina. Esse tipo de organização 
comercial de colonização que difundia na Alemanha a imagem do Brasil 
como o paraíso tropical e que levou a ruína de muitas iniciativas coloniais. O 
mesmo repetem hoje as empresas de turismo.
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III
A história desses grupos contraria, muitas vezes, a imagem cor de rosa 

do País difundida pela propaganda na Alemanha, primeiro durante o Impé-
rio Alemão, depois pela República que lhe sucedeu. Impossível silenciar as 
dificuldades que enfrentara. Lutaram contra forças poderosas, contrárias à 
imigração.

 A maior delas o preconceito, a desconfiança, até hostilidades ao imi-
grante que se agravou, após a unificação da Alemanha, em 1870, quando 
ocorreu a notícia de que o Governo Imperial Alemão alimentava ideias de 
anexação quanto ao sul do Brasil. 

Esses rumores coincidiam e conflitavam com uma forma de busca de 
identidade nacional por certos intelectuais brasileiros. Era o Nacionalismo 
surgente e militante, primeiro, sob a forma de certo ufanismo ingênuo e de-
pois meditado, pensado e agressivo. Sílvio Romero, por exemplo, crítico e 
pensador denunciava, em 1906, num livro-panfleto intitulado “Alemanismo 
no sul do Brasil”, o que não o impediu de travar amizade e corresponder-se 
com o grande líder teuto-brasileiro Karl von Koseritz6.

Essas ideias circularam nos anos 50 no Brasil. Intelectuais de porte que 
visitavam as antigas colônias, na época cidades do sul do Brasil, demonstra-
vam espanto ante o monoglotismo de certas localidades onde se falava mais 
alemão do que português, ou só alemão e logo se apressaram em denunciar 
os chamados “quistos alemães”.

Não sabiam que desde o primeiro momento esses imigrantes vinham 
pedindo ao Governo brasileiro, clamavam por escolas, professores, médicos, 
padres ou pastores. Ao que o Governo fazia ouvidos de mercador. Para o 
imigrante alemão, a escola era imperativo cultural. Não era de espantar, por-
tanto, que recorressem à Mãe-pátria e que isso fosse aproveitado, nos anos 
30, pelo nazismo para o recrutamento de adeptos, o que sempre encontrou 
resistência e oposições por elementos da colônia, genuinamente, democrá-
ticos que não abriam mão da nova nacionalidade brasileira, mas tampouco 
queriam perder a cultura, a língua, a música de seus antepassados alemães. 
Durante a II Guerra Mundial, depois que o Brasil passou a apoiar os Aliados, 
a repressão policial trouxe prisões indiscriminadas, proibição do uso da lín-
gua, apreensão de bíblias familiares e destruição de lápides de sepulturas em 
alemão – e tudo isso deixou marcas profundas nessa população.

6 – Sobre Koseritz ver: CARNEIRO, J. Fernando. Psicologia do brasileiro. Rio de Janeiro: Agir, 
1971, p. 83.
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Não entendiam os governantes que no sul do Brasil formara-se um novo 
tipo sociocultural – o teuto brasileiro – apaixonadamente fiel ao país de ado-
ção – a ponto de participar das guerras e das revoltas que abalaram a região 
desde o Império, desde a Revolta dos Farrapos, quando havia partidários dos 
revoltosos e alistados nas forças imperiais até a Guerra do Contestado e os 
movimentos revolucionários que tumultuaram a Primeira República.

Os imigrantes da primeira colonização não se davam bem com os cha-
mados “alemães do Império” (Reichsdeutsche) muito apegados à região de 
origem e sua história, mas já não era a dos imigrantes. Com eles se atritavam, 
considerando-os arrogantes, pedantes na linguagem – naturalmente, ainda 
sem os brasileirismos do falar local, muito apegados à região alemã de ori-
gem e sua história que já não era a dos imigrantes. Isso sem falar nas diferen-
ças dialetais que os separavam7.

Muito importante para entender essas reações e o preconceito dos vete-
ranos contra os recém-chegados, é conveniente lembrar o relativo isolamento 
dos colonos. Havia ainda o preconceito dos brasileiros contra o imigrante 
estrangeiro em geral, traço da herança lusa. A tal ponto chegou o preconceito 
que um político local declarou preferir o atraso econômico do estado a ver 
sua prosperidade resultar de alemães. Isso no momento em que era claro o 
sucesso empresarial de alguns deles por sua predominância nos mercados 
locais. Leve-se em conta o isolamento dessas colônias, a falta de estradas, 
de via de acesso aos portos litorâneos, sendo causa de perecimento de várias 
colônias.

A proibição do uso da língua alemã no Governo Vargas representou 
medida brutal que atingia os imigrantes no núcleo de sua cultura e gerava 
conflito dentro das famílias. Já eram raros os casamentos entre pessoas de 
ascendência puramente alemã. Tornavam-se comuns os matrimônios com 
pessoas de outras etnias, italianos e até brasileiros. 

A escritora Lya Luft, nascida na colônia de Santa Cruz do Sul, lembra-
-se desse tempo da sua infância. A menina dizia: “Queria ser brasileira. Em 
casa, só falávamos em alemão, pois fora de casa era proibido. Minhas avós 
falavam alemão, mas ninguém tinha ido à Alemanha8.” Ninguém percebeu a 
criação de uma identidade brasileira legítima de um lado marginalizada pe-

7 – Sobre essa relação conflituosa entre os pioneiros e os chamados “alemães do Império” ver: 
MARTINS, Wilson. Um Brasil diferente. São Paulo: T. A. Queiroz, 1989, p. 137.
8 – LUFT, Lya. A passagem do tempo. 29 de Março de 2014. Disponível em: http://oglobo.globo.
com/blogs/prosa/posts/2014/03/29/a-passagem-do-tempo-por-lya-luft-529200.asp, acessado em 30 
de Março de 2014. 
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los alemães, de outro pelo Governo brasileiro que não lhes dava assistência 
alimentar, escola, casa e apoio religioso.

A questão religiosa era mais complexa. Havia um choque entre alemães 
católicos e luteranos. Os primeiros não tinham dúvida em se aproximar dos 
brasileiros, em frequentar a igreja da paróquia. Já os luteranos eram obriga-
dos a frequentar a paróquia, evitavam contatos com os brasileiros na área de 
comércio e negócios, já que suas práticas religiosas de caráter profundamen-
te germânicas os levaram, naturalmente, à comunidade no sentido estrito e 
estreito e a certa prática da endogamia.

Logo se impõe a comparação com os EUA. Na América do Norte, tra-
tava-se, desde o começo, de uma imigração espontânea. Enquanto no Brasil, 
resultava-se em muitos esforços dirigidos, iniciativa do Governo. Tudo le-
varia os alemães a buscar a República do Norte, onde encontravam acolhida 
pessoal e institucional, uma massa crítica que orientava as crianças para a 
escola, os crentes para a Igreja, os desempregados para o trabalho, dentro de 
uma organização de comunidade. Além disso, os EUA já haviam efetuado 
sua reforma agrária, disciplinando pela Lei do Homestead e a demarcação 
das terras. 

No caso do Brasil, o estrangeiro, em geral, era olhado com desconfian-
ça, o protestante via a prática de sua religião quase proibida. A língua era 
estranha, a colonização oficial sofria o efeito de uma burocracia discrimina-
dora e incompetente. Enfim, pior dos males, vigente até 1888, a escravidão 
deformava e viciava as relações sociais. A escravidão degradava o trabalho 
manual, desfigurava o trabalho livre e o salário era reduzido a uma forma ser-
vil de dependência9. Sem falar na desorganização da propriedade fundiária 
e no predomínio do latifúndio monocultor com todas as suas consequências. 

O Governo imperial fornecia gratuitamente cavalos, animais de carga, 
subsídios durante dois anos, despensa de serviço militar e isenção de impos-
tos. Os colonos não podiam alienar os lotes nos primeiros 10 anos, sendo 
obrigados a neles residir e cultivá-lo. A demarcação das glebas era precária, 
não havia um cadastro territorial. A simples valorização das terras pelo braço 
do imigrante provocava infinitas contestações e conflitos. A Lei de Terras de 
1850 tentou pôr cobro a esse problema, mas sua execução enfrentou grandes 
obstáculos.

O Governo garantia aos imigrantes a viagem, o direito de cidadania 
brasileira, tolerância religiosa. Mas os terratenentes olhavam com descon-
fiança esses núcleos de proprietários brancos e independentes no sul do Bra-

9 – TONNELAT, Ernest. Op. cit., p. 94. 
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sil; ainda que tivessem sido assentados em terras impróprias ao latifúndio 
cafeeiro ou canavieiro que fornecera até então, com exclusividade, a nata dos 
dirigentes e dos políticos. Já em 1830, D. Pedro I enfrentara uma recusa dos 
parlamentares à abertura de novos créditos para a imigração. Embora hou-
vesse proclamado em sua Fala do Trono a necessidade de atrair braços úteis 
para suprir o inevitável vazio previsto pela abolição do tráfico, teria sido essa 
apenas uma das dificuldades que levaram à sua abdicação, em 1831. 

Até 1849, a vinda de imigrantes era promovida e controlada por agentes 
brasileiros, que os acompanhavam até sua instalação do lote de terra, geral-
mente mal demarcada à beira da picada aberta na mata virgem. Viram nesse 
grande movimento humano apenas um negócio lucrativo.

 A partir de 1849, a Alemanha, pressionada por fatores internos, come-
çou a organizar a imigração através de sociedades privadas. Assim, a socie-
dade formada em Hamburgo comprou do príncipe de Joinville, cunhado de 
D. Pedro II, grandes extensões de terras em Santa Catarina, dividindo-as em 
lotes e revendendo aos colonos. Entre seus pioneiros, aparece uma das pri-
meiras e notáveis figuras de liderança da colonização alemã, um farmacêu-
tico de nome Hermann Blumenau, que fundou, com 16 compatriotas, uma 
colônia ainda hoje ainda conhecida por seu nome, a cidade de Blumenau.

Em tempo, o Governo alemão percebeu a vantagem que lhe traria a 
imigração: poupava-lhe problemas de distribuição de riqueza, sobretudo, 
de terras e representavam a contenção dos movimentos sociais de caráter 
revolucionário que continuariam até o último terço do século XIX. Daí, en-
corajar grupos e empresários a proceder ao reconhecimento de novas terras 
e a abrir mercados para os produtos da nova indústria alemã. Fundavam-se 
empresas especializadas e surgiu, assim, um novo profissional: o agente da 
imigração, que viajava, pesquisava, contratava administradores e profissio-
nais para novas colônias. A escolha do Brasil resultava muito mais de uma 
mitologia criada pela propaganda do que de uma visão objetiva da realidade. 
Os alemães das primeiras levas fugiam do crescimento desapoderado das 
cidades alemães, o que trazia o despovoamento dos campos, a expansão das 
grandes propriedades e a crescente proletarização e a carência dos gêneros 
alimentícios. Esperavam com isso da nova terra progresso social, alimento, 
saúde, educação e o acesso à propriedade. Cabe, antes de tudo, distinguir en-
tre o conceito geral de colonização – como ocupação de terras manu militari 
para fins econômicos ou políticos – e o novo conceito de colonização made 
in Brazil como transferência organizada e planejada, espontânea ou dirigida 
com a finalidade de implantar famílias de agricultores em caráter definitivo.
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Mas ao contrário do que lhes prometiam, ao chegar ao País, além da 
adaptação às condições de clima, ao novo idioma, ao estilo de vida que lhes 
pareciam primitivo, não encontravam nem escolas nem associações organi-
zadas, muitas vezes, as terras adquiridas nem tinham sido demarcadas. Eram 
encaminhados a prédios que partilhavam com escravos, isto é, senzalas onde, 
às vezes, aguardavam, durante meses, o assentamento definitivo. O isola-
mento de algumas colônias era outro obstáculo. Difícil o acesso à assistência 
médica, faltavam à colônia médicos e parteiras. Muitos colonos morriam por 
não chegarem a tempo à cidade mais próxima. Para chegar ao lote, muitas 
vezes, tinham que abrir caminho a machado na mata fechada. Sobreviviam 
heroicamente10. 

De não menor e pior efeito era o hábito brasileiro generoso, mas pouco 
realista, da promessa jamais cumprida: promessa de transporte, de abertura 
de estradas, de subsídio em dinheiro, de instrumentos de trabalho, ferramen-
tas, sementes, gado, material de construção. Embora lhes fossem assegurados 
liberdade de culto, enfrentaram obstáculo da própria Constituição do Impé-
rio. Era proibido aos imigrantes protestantes construir prédios com aparência 
de igreja, ostentando campanários ou cruzes. 

 Não era infrequente passarem fome. Falamos de colonos, note-se, não 
de trabalhadores em fazendas, esses eram vistos e tratados como substitutos 
de escravos, reduzidos à condição de servos medievais, trabalhando horas a 
fio, não recebendo salário prometido, presos aos fornecimentos do barracão 
e aos preços fixados pelos donos das fazendas.

O contrato usual de parceria11, instrumento usado pelo dono da terra 
para melhor utilizar a mão de obra, lançava os colonos estrangeiros numa si-
tuação de dependência. Assinavam contratos com os fazendeiros e recebiam 
alojamento, roupa, alimentação, mas a título de empréstimo. Instrumentos 
agrícolas e sementes eram obtidos a crédito. A colheita era vendida pelo pro-
prietário. Parte do lucro inscrita no ativo do parceiro e podia pagar suas dívi-
das e até ganhar algum dinheiro, mas enquanto essa dívida não era quitada, 
integralmente, era lhe proibido abandonar a fazenda sob pena de perseguição 
judiciária, constituindo tudo uma modalidade de servidão. 

O contraste com os EUA era expressivo. Primeiro numericamente: em 
três quartos do século, entraram no Brasil 100.000 imigrantes alemães. No 

10 – Sobre as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes ver: MARTINS, W. Op. cit., p.118, e CAR-
NEIRO, J. Fernando. Op. cit., p. 196.
11 – Sobre as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes ver: MARTINS, Wilson. Op. cit., p. 47, e 
RIOS, José Arthur. A propriedade da terra no Brasil Colônia. in: Digesto Econômico. São Paulo: As-
sociação Comercial de São Paulo, 1950, nº 69, ano 6, pp. 95-102.
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mesmo período, fixaram-se nos EUA 5 milhões. Lá, os alemães puderam 
preservar com mais tempo seus traços culturais, sua marca. A assimilação 
do imigrante se processou, rapidamente, não só pela adoção de hábitos de 
alimentação, de trabalho e de convívio da sociedade brasileira como pela in-
corporação de traços culturais, estilos de vida, linguagens, o famoso “jeitão” 
que é complemento do “jeitinho”.

Grande diferença ainda nas instituições. Nos EUA, o imigrante en-
contrava formas de convívio estabelecidas nas associações, clubes, escolas, 
prontos a recebê-los, enquanto, no Brasil, tinha que criar tudo isso. O Go-
verno brasileiro sequer tinha consciência do problema da aculturação, das 
necessidades culturais dos imigrantes, a preservação da língua e da religião, 
da instrução, da cultura, isto é, do livro, do coral, do piano. 

Por infeliz coincidência, o grosso da imigração alemã chegou a partir da 
segunda metade do XIX, quando ocorria a transição decisiva do escravismo 
para o trabalho livre. Dessa transição o imigrante alemão foi protagonista 
destacado – e vítima. Testemunhas autorizadas constataram como o historia-
dor Handelmann, em 1860, que os grandes fazendeiros, ameaçados nas suas 
diversas lavouras de exportação, compravam todos os escravos que podiam, 
o que levava ao desaparecimento dos pequenos possuidores de escravos, 
fornecedores de gêneros alimentícios de primeira necessidade à população 
urbana. Daí a carestia de mantimentos e a queixa, lamúria que atravessa todo 
o século da “falta de braços”. O historiador Handelmann, idealista, sugeria 
a substituição do sistema de plantação em fazenda pelo da pequena lavou-
ra. “Em vez de fazendeiro e lavrador, em vez do trabalho escravo, o braço 
livre12.” 

O sistema do latifúndio, porém, resistia, vitoriosamente, às medidas 
legislativas que se sucedem até a Abolição. Contrariando o pensamento de 
Tavares Bastos, Joaquim Nabuco e tantos outros, o regime do latifúndio, 
permaneceu, após a extinção formal da escravidão. A decadência de certas 
lavouras por fatores externos, como no Vale do Paraíba, não trouxe o fim 
do sistema, a substituição sonhada do latifúndio pela propriedade familiar. 
“O regime subsistiu porque os latifundiários forçaram os governos a lhes 
fornecer auxílios, subvenções, reversões, valorizações, enfim, toda sorte de 
artifícios destinados a perpetuar uma ordem econômica que a rigor já estava 
caduca13”.

12 – BALHANA, Altiva Pilatt. Um mazzolino di Fiori. Curitiba: Imprensa Oficial, 2002, pp. 237 e 
238.
13 – CARNEIRO, J. Fernando, apud: BALHANA, Altiva Pilatti. Op. cit., p. 239. 
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A instabilidade econômica permanente da Primeira República repercu-
tia na insegurança da oligarquia governante. A classe dos fazendeiros dese-
java sim a imigração, dosada como mão de obra que só deveria exceder a 
procura de trabalhadores, na medida em que os colonos se contentassem com 
salários razoáveis e quando pudessem ser substituídos com facilidade. 

Até 1930, os Estados do Sul do Brasil – onde se concentrava a maior 
massa de imigrantes dominada por oligarquias locais apoiadas na organiza-
ção latifundiária da terra – monopolizavam o poder e continuavam a tradição 
lusa de horror ao estrangeiro. Essa xenofobia era não só ditada por precon-
ceitos nacionalistas, mas pelo receio que assaltava o grande proprietário de 
ver o imigrante ascender a cargos públicos, prenunciando o parcelamento de 
suas fazendas, como ainda hoje resistem com sucesso às tentativas de refor-
ma agrária, preferindo correr o risco das “invasões” e o alto custo das ações 
judiciais. 

É constante na história da colonização, a oposição dos fazendeiros, for-
talecidos pelo seu poder político, à instalação de colônias de povoamento, 
constituídas de colonos, dessa vez sem aspas, organizados em comunidades 
de famílias. Nascida no flanco da corrente maior da imigração de trabalha-
dores, essa verdadeira e autêntica colonização derivou alemães, italianos, 
depois, japoneses para a criação de uma sociedade de uma cultura mista no 
sul do Brasil. 

Por isso mesmo, essa colonização chocou-se, às vezes, violentamen-
te, no sul do Brasil com o latifúndio, em suas várias formas. J. Fernando 
Carneiro demonstrou que a expansão da colonização estrangeira, mantinha 
dinâmica própria devido ao alto índice de natalidade nas colônias e não por 
algum plano imperialista tramado na metrópole. A ideia da expansão era per-
manente, necessidade dos mercados, não política14.

Essa expansão só pôde realizar-se nas terras desprezadas pelo latifún-
dio. Carneiro, com habitual senso de humor, observou que os limites da es-
tância gaúcha eram mais difíceis de serem ultrapassados do que as frontei-
ras políticas das nações. Isto porque os netos de alemães e italianos, teuto 
e ítalos-brasileiros não conseguiram adentrar nos latifúndios campeiros do 
planalto catarinense, mas conseguiram entrar em território paraguaio, crian-
do a categoria movimentada dos brasiguaios. 

Leo Weibel explica que a primeira onda de ocupação das terras de cam-
po no sul do Brasil foi protagonizada pelos luso-brasileiros, criadores de 

14 – CARNEIRO, J. Fernando. Uma nova política imigratória. In: CORDEIRO, J. Fernando. Cato-
licismo, revolução e reação. Rio de Janeiro: Agir, 1947, p. 219.
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gado, desde o século XVIII, por suas instâncias, fazendas, gaúchos, peões 
e escravos. Esses centauros a poder de lança e tilintar de esporas – tão bem 
descrito por Érico Veríssimo e do outro lado da fronteira pelo genial Jorge 
Luís Borges. As terras de mato eram desprezadas pelos criadores de gado e 
foram cedidas ou vendidas, de má vontade, à colonização estrangeira. En-
quanto os lusos-brasileiros ocupavam os campos, a expansão das colônias se 
fez nas terras de mato até mais propícias à agricultura pelos menores níveis 
de acidez.

Dessa forma, criaram-se, no sul do Brasil, dois mundos sociais e cultu-
rais diversos, dos fazendeiros e criadores de gado, oligarcas prepotentes e o 
mundo das colônias – a mata e o campo, diferentes quanto às condições na-
turais, econômicas, sociais e raciais. Essa colonização trazia no seu bojo não 
só técnicas agrícolas mas todo um artesanato pré-industrial que deu origem 
ao surto industrial no sul do Brasil.

IV
De 1930 em diante, surge outro obstáculo à imigração alemã. Na Euro-

pa, o nazismo, no Brasil, o nacionalismo absorvido e ampliado pela ditadura 
do Estado Novo. Surge uma curiosa ameaça denunciada por alguns intelec-
tuais, entre eles, alguns de visível origem africana. Eram os ‘quistos’ raciais. 
O sociólogo Oliveira Viana, de grande e notória influência na ideologia do 
Estado Novo, preconizava a imigração como elemento importante, a seu ver, 
necessária, arianização da população. Oliveira Vianna, aliais mulato, indife-
rente à sabida contribuição africana na imigração portuguesa e nos italianos 
meridionais, só fazia fé nas correntes imigratórias do norte da Europa, isto, 
segundo ele, para arianizar a população brasileira. Escritores e jornalistas, 
viajando pelo sul do Brasil, constatavam, escandalizados, em cidades de 
Santa Catarina, que até pretos falavam alemão. Ignoravam, naturalmente, 
os esforços, os apelos constantes das colônias ao Governo para a criação de 
escolas. O próprio Handelmann, fiado no número e na energia do imigran-
te alemão não acreditava na sua assimilação, guardaria, em sua opinião, a 
sua nacionalidade alemã, sua língua e seus costumes e evocava o exemplo 
dos EUA, onde, segundo ele, prosseguia a germanização contra o nativismo 
anglo-americano. Ora, se Handelmann esperava que se formasse no Brasil 
uma minoria alemã, isso não aconteceu. Nenhum grupo conseguiu constituir 
uma minoria no sentido jurídico e político. Os teuto-brasileiros aparecem, a 
partir dos anos 30, como líderes políticos vinculados às correntes partidárias, 
nunca como representantes credenciados das colônias alemães ou italianas. 

Não perceberam os nacionalistas dos anos 30 que havia se formado no 
sul do Brasil um tipo social e cultural novo – teuto-brasileiro – profunda-
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mente vocacionado para a nova terra, sua política e os seus costumes – a luta 
partidária, o uso do chimarrão, a bota de couro, a faca afiada e ao mesmo 
tempo fiel a uma tradição cultural representada numa língua de alta estirpe, 
na agricultura do arado e na carroça de quatro rodas, o gado estabulado, na 
sua música, na sua arte, na sua literatura. Esse teuto-brasileiro, muitas vezes 
caricaturado como o frietz, brigão e bebedor de cerveja, um pouco equiva-
lente ao nosso Jeca Tatu, manifestou várias vezes, em alto e bom som, que 
aspirava ser brasileiro, mas continuador na língua, no jornalismo, na literatu-
ra e na cultura de seu país. 

O desconhecimento dessa realidade social nova levou a trágicos equí-
vocos, a chamada nacionalização das colônias no Estado Novo, cujo chefe, 
simpatizante das potências do Eixo, resistiu até o último momento a se reunir 
às nações do mundo livre na luta contra o nazismo. Essa nacionalização foi 
feita a coice d’ arma, perseguindo nazistas que certamente havia nos núcleos 
coloniais.

Em 1940, Gilberto Freyre, consagrado autor de Casa-grande & senzala 
e que nos deu contra arianismos e racismos uma nova interpretação do Brasil, 
mas pouco conhecia o Sul, escreveu um ensaio defendendo o que considera-
va uma cultura ameaçada. Qual seria? “A luso-brasileira” e exclamava dra-
maticamente: “Fritz, Fritz por que me persegue?!” A inteligência, às vezes, 
tem seus eclipses. Enquanto isso, Fritz no campo, na fábrica, no arado, no 
tear, na rotativa do jornal ia construindo ombro a ombro com italianos, pola-
cos, ucranianos e caboclos a grande realidade socioeconômica que é hoje o 
Sul do Brasil.
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