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Resumo 

 

BIERHALS, Bruno Einhardt. Afetividades divididas: Teuto-brasileiros durante a 
segunda guerra mundial, perspectivas de identidade. Orientador: Edgar Avila Gandra. 
2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em História) - Instituto de 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

Este trabalho discorre sobre os tensões e conflitos sociais e políticos que envolveram 
a imigração de alemães para o extremo sul do Brasil a partir do ano de 1824, 
agudizadas sobretudo, com a campanha de nacionalização implementada por Getúlio 
Vargas em 1937, durante o Estado Novo. O estudo evidencia a repressão exercida 
contra os teutos durante a Segunda Guerra Mundial, após Vargas assumir um 
posicionamento favorável aos países Aliados. Através dos recursos orais disponíveis, 
foram entrevistados teuto-descendentes atingidos pela censura e pelas perseguições 
e violências empreendidas em Pelotas/RS no mês de agosto de 1942. Analisando 
suas reverberações nos contextos urbano e rural da cidade, discute-se a questão da 
germanidade, da influência do discurso hitlerista e da possível ameaça que ficou 
conhecida como “quinta coluna”. Em conclusão, a pesquisa destaca a possibilidade 
de uma reformulação da identidade deste grupo étnico, fortalecida por uma unidade 
coletiva, resultante das próprias perseguições, e a reorganização social com respaldo 
significativo da Igreja de vertente Luterana, onde a mesma apresentou-se como via 
segura para debates de cunho político e social. 

 

Palavras-chave: Imigração Alemã. Identidade. Segunda Guerra Mundial. Rio Grande 
do Sul. 
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Abstract 

 

BIERHALS, Bruno Einhardt. Divided Affectivities: Teuto-Brazilians during World War 
II, perspectives of identity. Advisor: Edgar Avila Gandra. 2019. Course Conclusion 
Paper (Degree in History) - Institute of Human Sciences, Federal University of Pelotas, 
Pelotas, 2019. 

 
This paper discusses the social and political tensions and conflicts that involved the 
immigration of Germans to the far south of Brazil from the year 1824, especially acute, 
with the nationalization campaign implemented by Getúlio Vargas in 1937, during the 
Estado Novo. The study highlights the repression exerted against the teutos during 
World War II, after Vargas assumed a favorable position to the Allied countries. 
Through the oral resources available, we interviewed the descendants affected by 
censorship and the persecution and violence undertaken in Pelotas / RS in August 
1942. Analyzing their reverberations in the urban and rural contexts of the city, we 
discuss the question of Germanity, the influence of Hitler's speech and the possible 
threat that became known as the "fifth column." In conclusion, the research highlights 
the possibility of a reformulation of the identity of this ethnic group, strengthened by a 
collective unity, resulting from the persecutions themselves, and the social 
reorganization with significant support of the Lutheran Church, where it was presented 
as a safe way for political and social debates. 

 
 
Keywords: German Immigration. Identity. Second World War. Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Sumário 

 

Introdução ................................................................................................................. 9 

1 Alemães no Rio Grande do Sul e em Pelotas .................................................... 15 

2 Memórias de teuto-brasileiros do extremo sul do Brasil ................................. 21 

2.1 Nacionalismo alemão e formação de uma identidade teuto-rio-grandense ......... 21 

2.2 Perseguição na cidade: pequenas rusgas cotidianas ......................................... 25 

2.3 Perseguição na colônia: menos visível, no entanto, intensa .............................. 30 

3 O recomeço no pós-guerra: um fortalecimento da identidade de grupo ........ 37 

Considerações Finais ............................................................................................. 43 

Referências .............................................................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Introdução 

A presente pesquisa busca ressignificar um contexto histórico complexo na 

história brasileira, a saber: o conflito étnico existente entre luso-brasileiros e teuto-

descendentes ao sul do Brasil. Nesse contexto, edificamos nosso trabalho tendo como 

perspectiva um momento singular que se caracterizou pela perseguição aos 

descendentes dos alemães na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Esse fenômeno 

foi motivado por variados cenários sobretudo, pela “desconfiança” de um conspiração 

nazista - quinta coluna - na cidade em apreço. Há nesse aspecto um campo de estudo 

da história política que marcara um enfrentamento tanto físico como simbólico em 

Pelotas/RS. 

Destacamos que neste trabalho, antes de adentrarmos o tema central, convém 

expor o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial que estabeleceu as supracitadas 

reverberações no extremo sul gaúcho.  

O interesse pelo estudo das zonas de confronto entre Eixo e Aliados durante a 

Segunda Guerra Mundial é pertinente entre acadêmicos e professores, tal qual a 

participação brasileira neste conflito também, visto que a atuação dos soldados 

brasileiros no território italiano colaborou para a freada nazista, tornando-se decisiva 

para o desfecho no conflito. 

Neste estudo, através de uma reflexão acerca da história regional gaúcha e 

pelotense, tal estudo buscará reconstruir sob o prisma da memória, os conflitos entre 

alemães e brasileiros ocorridos longe do front de batalha, no além-mar e ao sul do 

Brasil, que resultaram em resistência em comemorar o retorno dos pracinhas da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) e uma remodelação da identidade alemã na cidade 

em estudo. Sobre esse leque de possibilidades que o tema permite, que o estudo irá 

se debruçar de forma mais rigorosa. Nosso marco temporal está centrado na década 

de 1940, no entanto a presença alemã na Princesa do Sul já é foco de conflitos 

relacionados a integração e convivência desde o momento de instalação desses 

“colonos”, conforme Roche (2002). 

Aspecto que não difere do cenário estadual. Visto que em solo gaúcho, a 

convivência conturbada entre alemães, seus descendentes e brasileiros teve sua 

gênese anterior às duas grandes guerras mundiais. René Gertz (2015, p. 15) afirma 
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que “críticas e observações desabonadoras em relação a eles e aos seus 

descendentes estabelecidos no país aumentaram [...], sobretudo após 1871, quando 

os vários Estados alemães foram unificados num país unitário, o Império Alemão”. 

Sobre o fato:  

Esse império estava chegando tardiamente ao mercado de colônias fora da 
Europa, e poderia estar arquitetando objetivos inamistosos em relação ao 
Brasil, podendo aproveitar-se, para esse fim, dos seus compatriotas aqui 
estabelecidos [...] Assim, nos aproximadamente 25 anos que vão de 1890 até 
o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a discussão em torno daquilo 
que se denominou “perigo alemão” transformou-se em algo cotidiano, ao 
menos para brasileiros mais ou menos informados (GERTZ, 2015, p. 15). 

O perigo alemão denominado por Gertz não se referia apenas à possibilidade 

de invasão e anexação de partes do território brasileiro pelo império alemão, mas 

também ao fato de que a existência de “quistos étnicos”, termo utilizado por Geraldo 

(2007), supostamente representados pelas comunidades consideradas não 

integradas, não assimiladas ao conjunto da população brasileira, constituiria um fator 

de desagregação interna para a nacionalidade brasileira, um problema para a 

consolidação do país como uma unidade minimamente homogênea do ponto de vista 

político, étnico, cultural e religioso. Estudos atuais demonstram que a não ocorrência 

dessa integração também se deve pela ausência do Estado Brasileiro nas localidades 

que foram destinadas a esses teuto-descendentes.  

Ampliando essa discussão, Fachel (2002) destaca que a disputa ideológica e 

econômica, vinculada a confusão feita entre identidade cultural alemã e nazismo, 

elucida ainda mais as violências contra alemães e seus descendentes no Rio Grande 

do Sul. Entretanto, o autor cita ainda origens mais profundas, pois afirma que o 

preconceito étnico tem suas origens ainda no período imperial, formando-se junto com 

a colonização, já que os latifundiários luso-brasileiros posicionaram-se contra a 

imigração alemã. Não pretendemos aqui negar que em alguns grupos alemães ouve 

presença da ideologia nazista, o que, no entanto não deve ser generalizado para a 

comunidade teuto-brasileira. É digno de nota, que havia ferrenhos críticos ao nazismo 

nesta comunidade. Aspectos que serão debatidos ao longo deste trabalho de 

conclusão de curso. 

Cabe dizer, para contextualizar o leitor, que dentre os contextos significativos 

deste conflito, temos a presença da FEB na Itália, que lutou ao lado dos Aliados e, 
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portanto, enfrentando alemães, aspecto que não foi ignorado no contexto social em 

estudo. 

Historiando a FEB, destacamos que em 15 de março de 1943, Getúlio Vargas 

aprovou a criação de um corpo expedicionário destinado a lutar contra a Alemanha 

em território italiano. Segundo Soares (2014, p. 58), “a decisão brasileira de enviar 

tropas para lutar no exterior é divulgada com entusiasmo pela imprensa de forma 

geral”.   

Apenas no dia 23 de novembro de 1943, a FEB é oficialmente criada através 

do decreto-lei nº 6.018-A, condicionada à atuação “ao lado dos exércitos dos Estados 

Unidos”, e idealizada como um corpo expedicionário composto por três divisões de 

infantaria. Para Soares:  

A criação da FEB é, para o governo Vargas, um projeto político cujas 
intenções mais objetivas são a ampliação e o fortalecimento das armas 
nacionais, uma oportunidade de projeção nacional no cenário do pós-guerra 
e ainda uma resposta à população brasileira, no sentido de oferecer uma 
espécie de “vingança” contra as nações do eixo (SOARES, 2014, p. 62). 

Divididos entre as três armas de combate brasileiras: Exército, Marinha e 

Aeronáutica, cerca de 25 mil jovens, entre homens e mulheres que transformaram 

suas vidas com a participação neste conflito que cobrou um elevado preço, marcando 

substancialmente a trajetória destes indivíduos. Muitos morreram, abandonaram suas 

famílias e vivenciaram significativas dificuldades, esperando reconhecimento no seu 

retorno, que não ocorreu, conforme demonstraremos ao longo deste trabalho 

histórico. 

Dentre as regiões que disponibilizaram o efetivo desta força expedicionária, 

está nosso objeto de estudo e seus municípios no entorno. Desta região foram 

enviados ao conflito 280 soldados, o que é significativo para uma amostragem. 

Expomos também conceitos teóricos que dialogam ao longo deste trabalho 

acadêmico. Num mundo em constante evolução, novas metodologias de pesquisa 

surgem com o advento da tecnologia, ao mesmo tempo em que outras se tornam 

arcaicas. Para Silva (2009), a tecnologia modificou a produção historiográfica, 

trazendo à cena o gravador como instrumento e produzindo a História Oral, uma 

metodologia histórica que trabalha com depoimentos orais, realizando entrevistas a 

partir das quais o historiador constrói suas análises. 
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As lembranças e informações expressas no decorrer da entrevista formarão o 

corpo do trabalho, na busca de cumprir os objetivos pré-estabelecidos. São estas 

memórias que darão sentido a pesquisa. Segundo Silva (2009), a memória está nos 

próprios alicerces da História, confundindo-se com o documento, com o monumento 

e com a oralidade. Enfatiza-se a ligação que se impõe entre memória e oralidade. 

Le Goff, em sua obra “História e Memória” publicada em 1990, dedica muitas 

laudas para a temática da memória. Trazendo considerações interessantes, LeGoff 

(1990, p. 423) define memória como “[...] a memória como propriedade de conservar 

certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 

passadas, ou que ele representa como passadas”. 

Segundo LeGoff, a memória também adquire o significado de poder, numa 

espécie de garantia de superioridade em relação aos demais. Conclui que: 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da 
história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória 
coletiva (LEGOFF, 1990, p. 426). 

Ainda buscando respaldo nas considerações de LeGoff, compreende-se que a 

memória também se constitui como um aspecto formador da identidade, do caráter do 

indivíduo. LeGoff considera que: 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 
indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia (LEGOFF, 1900, 
p. 476). 

O autor austríaco Pollak corrobora com essa questão quando afirma que: 

Podemos, portanto, dizer que a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 
ela é um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e 
coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si 
(POLLAK, 1992, p. 204). 

Historiando a questão do poder, poder do discurso nacional-socialista influente 

sobre os teuto-brasileiros, colaborador na formação de uma identidade étnica, 

confundida com nazismo na década de 1930, recorremos a Bourdieu, teórico que 

conceitua essa forma de poder. Para Bourdieu (1998), o poder simbólico trata-se de 

um poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo o exercem. Neste sentido, adentramos 
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ao ponto nuclear do trabalho, observar através da interpretação dos próprios teutos, 

o nível de influência do discurso nazista e seus desdobramentos. Desta forma, 

Bourdieu teoriza o conflito, afirmando que:  

O poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que 
o exerce. E como este homem tem seu valor específico depositado em uma 
crença ele se torna vulnerável às suspeitas, às calúnias, aos escândalos e 
tudo que ameace a confiança (BOURDIEU, 1998, p. 188). 

Temos o aporte teórico para a realização do trabalho, o poder e a influência, as 

memórias, a identidade e a política irão dialogar. 

Para a elaboração desta pesquisa, a História Oral assume um papel 

fundamental. Por meio de alguns telefonemas, conseguimos angariar um total de 6 

entrevistados, sendo eles: Entrevistado 1 (86 anos), agricultor aposentado, de origem 

alemã, nascido em Pelotas/RS, residente em Arroio do Padre/RS; Entrevistado 2 (88 

anos), comerciante aposentado, de origem alemã, nascido em São Lourenço do 

Sul/RS, residente em Pelotas/RS; Entrevistada 3 (87 anos), aposentada, de origem 

alemã e viúva de comerciante também de origem alemã, nascida em Pelotas/RS, 

residente em Arroio do Padre/RS (in memoriam); Entrevistada 4 (92 anos), 

aposentada, de origem alemã e viúva de comerciante de origem alemã, nascida em 

Arroio do Padre/RS, residente em Pelotas/RS; Entrevistado 5 (69 anos), aposentado, 

filho de comerciantes alemães, nascido e residente em Pelotas/RS; Entrevistado 6 (97 

anos), agricultor aposentado, de origem negra, nascido em Canguçu/RS, residente 

em Pelotas/RS. 

Todas as entrevistas foram gravadas com autorização prévia, mas o nome dos 

entrevistados não serão divulgados, para que se cumpra as normas propostas pelo 

código de ética de pesquisas acadêmicas. Após a transcrição destas entrevistas, a 

coleta e a análise das informações obtidas, será realizada a escrituração do TCC 

propriamente dito. 

O estudo contará com três grandes tópicos, organizados da seguinte forma: 

Alemães no Rio Grande do Sul e em Pelotas, onde será realizada uma breve análise 

da colonização e nos seus pontos de conflito; Memórias de teuto-brasileiros do 

extremo-sul do Brasil, uma análise de suas vivências e interpretações sobre o ocorrido 
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de 1942; O recomeço e a formação de uma nova identidade, uma perspectiva do pós-

guerra para esses teuto-descendentes. 

Por fim, cabe a nós historiadores, elucidar algumas questões pertinentes sobre 

o assunto, levando em consideração o imaginário social da época. É digno de nota 

que, o próprio autor sentiu-se comovido em alguns momentos, com as falas dos 

entrevistados. Dessa forma, é possível imaginar o grau de emocionalidade que os 

mesmos vivenciaram durante seus relatos. A rememoração deles permite descortinar 

aspectos muito ricos do estudo que nos propomos a fazer. 
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1. Alemães no Rio Grande do Sul e em Pelotas 

Fatores internos e externos influenciaram a imigração de diversos povos e 

etnias ao Brasil. Sintetizando, o problema socioeconômico vivido pela Europa do 

século XIX foi motivo suficiente para que o vasto solo brasileiro fosse adotado como 

uma possibilidade de novas oportunidades. Aspecto que não difere do caso alemão, 

Seyferth (1994, p. 11) afirma que “a imigração alemã no Brasil esteve estritamente 

vinculada ao processo de colonização baseado na pequena propriedade, 

implementado por iniciativa do estado brasileiro, desde 1818”. 

A partir de um consenso entre historiadores, a primeira colônia alemã ao sul 

Brasil foi São Leopoldo, fundada em 25 de julho de 1824, embora que as primeiras 

tentativas de imigração alemã remontem ainda ao período colonial brasileiro, no 

estado da Bahia precisamente.  

Roche (1969, p. 704) caracteriza a colônia alemã como um estabelecimento 

rural isolado [...], onde os imigrantes levavam uma rude vida pioneira, onde o único 

contato com o exterior era de ordem econômica. Nesta reconstrução histórica, é 

preciso deixar claro previamente, que todo o processo de imigração alemã foi 

conturbado e conflituoso, apresentando particularidades complexas. Nas palavras de 

Roche:  

[...] grupos vizinhos asseguravam os serviços que nem o estado, nem a 
sociedade rio-grandense podiam fornecer-lhes (cultos, assistência, escolas). 
A administração fazia-se por intermédio do diretor da colônia; o colono; que 
poucos contatos tinha com os funcionários brasileiros, não possuía nenhum 
com os homens públicos. Estes lhe dedicavam menos atenção, tanto mais 
que continuavam a considerá-lo como um estrangeiro, mesmo se, por força 
de decreto imperial, se naturalizara, e a ter sua condição por inferior, pois que 
ela ou ligava, em princípio, há uma terra dada e uma profissão determinada 
(ROCHE, 1969, p. 705). 

Percebe-se uma espécie de desamparo, que paira simultaneamente com uma 

certa independência das colônias em relação ao todo brasileiro. Claramente entende-

se que, cedo ou tarde, o choque entre os interesses de um e de outro seria inevitável, 

o primórdios da colonização já indicava seus possíveis desdobramentos. As posições 

assumidas e as medidas do Império Brasileiro geraram zonas de conflito, e é sobre 

esse embate que caracteriza a história teuto-brasileira que dedicamos este capítulo.  
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Frente a historiografia, uma proposta de análise é a possibilidade de releitura 

aberta pela história local, que discutiremos neste momento. Acompanhado Fachel, 

entendemos que: 

O fundamental é demonstrar que o isolamento étnico já estava com suas 
raízes lançadas desde o início da imigração. Não foi uma novidade provocada 
pelas Guerras Mundiais, nem em nível nacional, nem regional ou local. As 
violências de 1942 foram manifestações de conflitos de interesse que já 
estavam latentes desde o século XIX e que, na região de Pelotas, foram 
radicais. Geograficamente, era um dos pontos de interação direta, onde luso-
brasileiros tinham a hegemonia ameaçada pela ascensão dos alemães 
(FACHEL, 2002, p. 192). 

Dirigindo o olhar ainda ao século XIX, apenas em 24 de outubro de 1832 que a 

primeira lei com o intuito de regulamentar a naturalização de estrangeiros foi 

promulgada. Outras duas, uma em 1850 e outra em 1871 também fracassaram na 

tentativa de nacionalizar e incorporar os imigrantes e seus descendentes entre os 

brasileiros de nascimento. Roche (1969) diz que, somente a Proclamação da 

República em 1889 foi capaz de garantir ao imigrante sua naturalização, a liberdade 

de culto e a sua igualdade cívica.  

Ampliando a discussão, Roche diz que:  

No discurso do período que se estende das origens da colonização até os 
princípios do século XX, isto é, de quase cem anos, nem brasileiros, nem 
alemães, manifestaram muito interesse pela integração dos imigrantes e seus 
descendentes entre os súditos do império ou entre os cidadãos da República 
do Brasil. Mais exatamente, o pouco interesse que cada um dos dois grupos 
lhe dedicou, jamais foi sincrônico (ROCHE, 1969, p. 704). 

Simplificando o raciocínio de Roche, não se trata somente de um descaso ou um 

compilado de tentativas frustrantes por parte do Brasil, pois até mesmo a própria 

Alemanha agia com indiferença a essa situação. 

Cabe dizer, para evitar uma interpretação precipitada, que o desprezo ou a 

indiferença em relação ao imigrante alemão não se restringe a somente a esfera 

política e seus representantes governamentais. Durante o século XIX e início do 

século XX, os brasileiros não manifestaram nenhum interesse em integrar os teuto-

brasileiros na comunidade, ignorando sua identidade cultural e seus direitos civis. 

Parece que o colono estava definitivamente preso a terra, talvez esse seria o 

pensamento comum da época. 

É digno de nota que, é de consenso geral dos historiadores a existência deste 

desprezo quanto ao imigrante alemão. Roche (1969) define que o colono apresentava-
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se como solicitante, pois sentia-se em situação de inferioridade em relação a antiga 

população rio-grandense, da qual não podiam esperar integração. Seyferth (1994, p. 

15) diz que “os imigrantes, simbolicamente, romperam os laços com o território alemão 

no ato da renúncia da cidadania de origem, assumindo a colônia como uma nova 

pátria”. Entretanto, a cidadania, por si mesma, não anula o ideal de pertencimento ao 

povo alemão. 

Historiando em meio a estas circunstâncias, Roche dialoga e exemplifica esta 

situação por meio da educação:  

Não tendo conseguido, no devido tempo, em número suficiente, as escolas 
que, com insistência, haviam pedido ao governo, criaram nas com seus 
próprios recursos. Elas não podiam ensinar-lhes outra coisa além daquilo que 
eles haviam trazido em seu próprio patrimônio (ROCHE, 1969. Pág. 709). 

Na segunda metade do século XIX, já é possível identificar o surgimento de 

uma consciência de identidade germânica entre os imigrantes, formada a partir das 

circunstâncias vividas até então. Segundo Seyferth (1994, p. 15), “esta formulação 

ideológica de uma comunidade étnica teuto-brasileira partiu da própria visibilidade das 

diferenças sociais e culturais em relação a sociedade brasileira mais ampla”.  

Essas diferenças estão diretamente associadas a colonização e a conservação 

de costumes e tradições trazidas da Alemanha. Podemos citar como exemplo uso 

diário da língua alemã, preservação de hábitos alimentares, organização do espaço 

doméstico, comportamento religioso, etc. 

Observa-se, que durante o século XIX, o dilema enfrentado pelos imigrantes 

alemães e seus descendentes possuí um caráter social basicamente, onde a questão 

da nacionalidade e da integração na sociedade brasileira são os assuntos em pauta. 

Além desta espécie de inferioridade de situação, que algumas vezes resultou em 

conflito entre a antiga população gaúcha e os imigrantes recém-chegados, não 

houveram incidentes de grande gravidade, apenas alguns casos como a questão 

Christie e eu protesto no jornal Correio do Sul foram registradas. Estas breves 

situações foram logo abafados, e as relações entre os teutos e os brasileiros voltaram 

a ser bastante amistosas, pelo menos em aparência, com os primeiros anos da 

república e o início do novo século, como afirma Roche (1969). 

Entendemos até aqui que, a colonização com alemães não foi consensual, 

desde seu início. Segundo René Gertz (2015), eram recorrentes as manifestações 
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contrárias a essa prática. A unificação dos Estados alemães em 1871, já ao final do 

século XIX, serviu como motivação para que uma ideia de conspiração alemã pairasse 

entre os brasileiros. A unificação tardia do Império Alemão e sua chegada tardia ao 

mercado de colônias fora da Europa poderia indicar que este império arquitetava 

objetivos inamistosos em relação ao Brasil, e poderia aproveitar-se, para esses fins, 

dos imigrantes alemães aqui estabelecidos. É neste contexto de aproximadamente 25 

anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, que nasce a discussão em torno do 

que se denominou “perigo alemão”, afirma Gertz (2015). 

Com a chegada do século XX, a relação entre teuto-brasileiros e brasileiros 

tomou novos rumos, fatores internos e externos ocasionaram tensões entra ambas as 

partes. Ainda no início do século, as colônias alemãs não estavam assimiladas, 

inclusive porque o fluxo imigratório não havia terminado, mas vagarosamente, iam se 

tornando teuto-brasileiras. Analisando essa conjuntura, Roche entende que: 

Foram necessárias não menos que duas guerras para fazer os antigos 
brasileiros, bem como os teuto rio-grandenses, compreenderem a 
profundidade e importância do problema que, por negligência, não se 
solucionara, ou porque uns não tinham feito o bastante para facilitar a 
adaptação dos outros, ou porque estes não desejavam tão ardentemente ser 
integrados no Estado, e se empenhavam em sua independência cultural, 
mesmo se ela tivesse, em troca, uma longa obscuridade política (ROCHE, 
1969, p. 714). 

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e o início das hostilidades, a opinião 

pública e a imprensa luso-brasileira manifestaram-se favoráveis à França e hostis 

Alemanha. Tal fato, para Roche (1969), provocou imediata tensão. Por outro lado, 

apesar das hostilidades, a imprensa teuto-brasileira, publicada quero em alemão, 

quero em português, sustentou a propaganda alemã com auxílio de informações 

diretas, enquanto possível, e criticou a política brasileira interna e externa.  

De fato percebemos que, a tensão gerada pelo reflexo da primeira guerra no 

sul do Brasil não se estendeu para muito além das páginas dos jornais, apenas alguns 

casos de violência explicita aconteceram na capital e algumas cidades da zona sul, 

como afirma Fachel (2002). Contudo suas consequências se apagaram rapidamente 

ao fim do conflito Mundial. Todavia, a guerra deixou como legado ao extremo sul do 

Brasil uma questão ainda em aberto. Trata-se de um dualismo, explicado por Roche 

da seguinte forma:  

Havia já dualismo na cultura e na situação dos teuto-brasileiros, agora estão 
divididos entre a dependência ao Brasil e o seu apego a Alemanha. [...] Em 
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1924, o centenário da colonização alemã no Rio Grande do sul fora 
oficialmente comemorado, e o governo expressara seu reconhecimento aos 
colonos pela contribuição dada a exploração da região. [...] essas disposições 
pareciam manifestar o esquecimento dos choques de 1914-1918, iam, 
todavia, ser seguidas de medidas repressivas ou preventivas, extremamente 
severas, contra a propaganda alemã e a conservação do "Deutschtun" no sul 
do Brasil (ROCHE, 1969, p. 716). 

Acompanhando Gertz (2015, p. 16), evidencia-se que “iniciou, a partir de 1924, 

uma relativamente bem-sucedida reação da “colônia alemã” frente às desconfianças 

com que ela vinha sendo encarada por uma parte da população estadual”. Neste 

momento, os primeiros representantes políticos de origem alemã são eleitos no Rio 

Grande do Sul, e tal fato desencadeou interpretações distintas entre os críticos da 

imigração alemã. Como discutimos anteriormente, os alemães e seus descendentes 

apresentavam uma espécie de autonomia perante o Estado, e consequentemente, tal 

autonomia gerava desinteresse quanto a sua participação política. Em contrapartida, 

eram acusados de perigosos intrometidos, quando reivindicavam seu direito de lutar 

por estes cargos, afirma Gertz (2015). 

O entre guerras, como analisa Roche (1969) foi marcado por uma espécie de 

“nacionalização sentimental”, iniciada através da educação nas colônias, que 

propunha estabelecer na escola os princípios da nacionalização. Gertz (2015, p. 17) 

complementa o pensamento de Roche ao firmar que houve “uma primeira 

“nacionalização” no campo do ensino, quando ocorreu uma forte intervenção, e, em 

muitos casos, um fechamento das escolas privadas nas regiões de colonização alemã 

e italiana”, mas vai além, afirmando que: 

[...] a partir de 1939, inicia outro tipo de “nacionalização”, mais geral, 
abrangendo todos os âmbitos de vida das comunidades “coloniais”, no 
mínimo, com a os de vigilância, que, no decorrer do tempo, desembocaram 
em intervenções também nas associações recreativas, culturais, e mesmo 
eclesiásticas. Claro, não sabemos até onde esses acontecimentos teriam ido 
se a guerra não tivesse eclodido ou se o Brasil tivesse mantido sua 
neutralidade. Em todo caso, com a eclosão da guerra, em setembro de 1939, 
e, sobretudo, a posterior entrada do Brasil, em 1942, essas medidas se 
potencializaram (GERTZ, 2015, p. 17). 

Seria incorreto afirmar que a influência nazista não chegou ao Rio Grande do 

Sul, pois, era possível observar resquícios do nacional-socialismo entre os imigrantes 

alemães. Talvez com filtros de defesa ética ou patriotismo de um grupo relativamente 

abandonado pelo Governo Brasileiro. No entanto, fica latente que não é uma defesa 

ideológica nos moldes da então Alemanha de Hitler. Aspectos que serão 

aprofundados ao longo desse trabalho. 
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 A propaganda hitlerista realizava-se em vários veículos da imprensa teuto-

brasileira. Ocorria a distribuição de documentos impressos na Alemanha (ROCHE, 

1969, p. 718) mas, sobretudo, através dos noticiários alemães transmitidos 

diretamente pelo rádio. 

Um chave de leitura, deste estudo, consiste quando no Estado Novo de Vargas, 

principalmente após a entrada definitiva do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado 

dos Aliados, torna-se evidente a “confusão” complexa- feita entre identidade cultural 

alemã e nazismo. Trata-se agora de uma outra perspectiva sobre as violências 

empregadas contra os teuto-descendentes e suas consequências traumatizantes, 

geradas a partir da interpretação equivocada que ligava diretamente os teuto-

brasileiros a ideologia nazifascista. Destaca-se ainda, o fato de que vários teuto-

brasileiros vieram ser incorporados como pracinhas. Uma guerra interna simbólica 

operou-se nas comunidades alemãs. Aspecto relevante do multifacetário contexto do 

sul brasileiro.  

Em especifico sobre Pelotas, é digno de nota, um percentual de 10% da 

população vinculada aos teuto-descendentes. Em um contexto de guerra, essa 

parcela da população não pode ser desconsiderada. E, logicamente, este fato 

possibilitava uma desconfiança e um controle social do Estado muito significativo, que 

possivelmente colaborou para geração de um contexto para essas violências 

regionalmente eclodidas.  
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2. Memórias de teuto-brasileiros do extremo sul do Brasil 

O presente capítulo é dedicado a análise das informações coletadas, para 

refinar nossa temática de pesquisa anteriormente exposta, de forma que buscará os 

pontos de convergência e divergência entre elas, observando atentamente as 

entrelinhas e dialogando também com autores da temática. Mesmo que as questões 

norteadoras sejam as mesmas em todas as entrevistas, cada diálogo apresenta suas 

próprias particularidades, pois cada entrevistado possui uma visão específica sobre a 

censura promovida pela campanha de nacionalização contra os teuto-descendentes 

e sobre o quebra-quebra de agosto de 1942, em meio a Segunda Guerra Mundial.  

Para melhor entendimento do leitor, o capitulo será organizado em três grandes 

eixos, sendo eles: Nacionalismo alemão e formação de uma identidade teuto-rio-

grandense; Perseguição na cidade: pequenas rusgas cotidianas; Perseguição na 

colônia: menos visível, no entanto, constante. Desta forma, a reflexão pretendida pelo 

estudo neste capítulo se dará de forma sistemática e obedecerá a cronologia dos 

fatos. 

 

2.1. Nacionalismo alemão e formação de uma identidade teuto-rio-grandense 

 Para os propósitos deste trabalho nos interessa os atrativos de discurso 

nacionalista alemão e sua influência sobre os teuto-descendentes gaúchos. Como 

temos visto até aqui, consideramos uma forma de desinteresse mutuo em relação a 

integração teuto na sociedade brasileira, resultante de um desamparo do governo 

brasileiro e uma autossuficiência forçadamente desenvolvida por parte das 

comunidades alemãs. 

É notória a presença de propaganda alemã em circulação no Brasil, em 

especial ao seu extremo-sul. Entretanto, não queremos aqui analisar uma questão já 

desgastada, pois entendemos que a elite teuto-descendente, esta elite que se 

configurava comercial, bem como, de colonos com médias extensões de terra, não só 

tinha acesso a tal material de propaganda, como também em alguns casos, se 

organizou politicamente em prol da ideologia nazista. O que de fato queremos, 

enfocando sobretudo na região de Pelotas, é analisar em que escala o nacionalismo 

alemão divulgado através do rádio atingiu os teus descendentes não envolvidos 
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diretamente com a política, mas que dedicavam sua vida ao comércio, a agricultura e 

a religião.  

Neste sentido, nas considerações introdutórias presentes em sua obra, Fachel 

(2002, p. 39) afirma que “os colonos e seus descendentes, que estiveram 

marginalizados na sociedade e na política brasileira, encontraram no discurso 

nazifascista razões para valorizar suas etnias”. Trata-se de afirmação interessante, 

mas que deve ser analisada com cautela. Refletindo sobre o poder de influência da 

propaganda em solo gaúcho, Roche (1969) conclui que alguns teuto-brasileiros 

poderiam sentir-se atraídos em função de terem conservado a língua, a cultura e a 

mentalidade alemã. Sobretudo na cidade, onde a elite intelectual era mais sensível as 

transformações da Alemanha.  

Em uma busca rápida em qualquer provedor de pesquisa na internet, 

encontramos facilmente as características do nazifascismo, logo, o conteúdo do seu 

discurso. Cabe lembrar, para contextualizar o leitor, alguns deles: o nacionalismo e 

sua valorização exacerbada da cultura e valores da nação; a concentração de poderes 

na mão de um líder carismático; a superioridade racial; e assim por diante. Apenas 

com estes meros exemplos, percebe-se o quão atrativo se tornaria tal discurso, 

contudo, cabe a nós analisar de que forma ele foi recebido e interpretado pelos teuto-

descendentes pelotenses.  

A reflexão de Fachel no início deste subtítulo ressalta a marginalização secular 

do teuto-descendente, o que nos leva a crer que as comunidades teuto-brasileiras 

eram terra fértil para qualquer tipo de valorização cultural partida de sua pátria mãe. 

No depoimento do entrevistado 2, percebemos esse sentimento: “Nós não tínhamos 

nada a ver com a coisa, como meu sogro mesmo dizia: eu nasci no Brasil, sou 

brasileiro, mas aqui não sou nada”1. 

A comunidade teuto-brasileira de Pelotas claramente se identificava com sua 

nação de origem, uma vez que essa exaltação da nacionalidade alemã (Volkstum) os 

alcançava, e o chamamento a comunidade nacional (Volksgemeinschaft) reforçava 

ainda mais esse sentimento de pertencimento à Alemanha, o que não quer dizer 

obviamente, que pudessem ser considerados nazistas. 

                                                             
1 Depoimento concedido em 23/08/2019, Pelotas/RS. 
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De acordo com a entrevistada 4, em depoimento concedido no dia 03/07/2019, 

não só se reuniam as famílias para escutar os discursos de Hitler, mas 

impressionavam-se com o que ouviam. Foi assim no depoimento da então menina: 

“Naquela época nós podíamos ouvir notícias em alemão no rádio [...] Hitler 
quando falava, falava bem, mesmo que as vezes falasse meio assim, 
xingando. Nem todos tinham rádio, então vinham lá em casa para escutar o 
Hitler”2.  

Quando questionado sobre a origem das informações e das notícias dos 

acontecimentos na Alemanha, o entrevistado 2 demonstra o quão atrativo era o 

discurso, muitas vezes feito pelo próprio Adolf Hitler:  

“O meu tio e o outro irmão dele, dava 18 horas, ele se mandavam ... iam lá 
escutar esses negócios da guerra, eles sabiam essas coisas [...] Todos os 
dias eles escutavam, os que tinham rádio eram só uma meia dúzia, então 
eles se juntavam na casa do fulano para escutar rádio. O meu tio, quando 
dava 18 horas abandonava tudo”3. 

Em meio ao acervo de depoimentos, inúmeras são as menções a qualidade e 

a habilidade convencimento da propaganda hitleriana. Contudo, um fator determinante 

para a aceitação deste discurso deve observado, algo implícito, mas que 

possivelmente causaria repúdio aos teuto-brasileiros do extremo-sul gaúcho, caso 

viesse à tona. Conforme afirma o entrevistado 5, estava distante dos teuto-brasileiros 

a realidade da proposta nazista: “[...] No início ninguém sabia da outra história que 

existia por trás, nos impressionava o crescimento econômico e por aí a fora”. 

Essa afirmação nos permite refletir que, havia entre os teutos uma noção de 

Alemanha soberana, que vivia um desenvolvimento em diferentes aspectos. Este 

apogeu alemão, somado ao desconhecimento do nazismo em sua totalidade, permitiu 

uma aceitação considerável. Fato que também está diretamente ligado, a tamanha 

surpresa dos teutos com o início do quebra-quebra, visto que essa espécie de 

“vingança” ocorrida em agosto de 1942 era, em parte, justificada como contraponto as 

atrocidades cometidas pela Alemanha no continente Europeu.   

Entendo que a propaganda nazista que chegou até a região de Pelotas não foi 

eficaz a ponto de conquistar politicamente a população germânica, mas sim no âmbito 

social, de modo que nestes discursos, os teutos puderam encontrar incentivos para 

sua autovalorização, uma espécie de fuga ao desprezo do governo brasileiro, que 

                                                             
2 Depoimento concedido em 03/07/2019, Pelotas/RS. 
3 Depoimento concedido em 23/08/2019, Pelotas/RS. 
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perdurou até o início da proposta nacionalista do Estado Novo. Analisando essa 

conjuntura, Seyferth evidencia que: 

O nazismo conseguiu mobilizar um segmento expressivo da população teuto-
brasileira com seu discurso acerca da superioridade alemã, mas não alterou 
os pressupostos da ideologia étnica teuto-brasileira. Apesar de toda a 
propaganda pangermanista e nazista, o dualismo implícito na categoria 
Deutchbrasilianer4 permaneceu conciliando germanidade e cidadania - 
alemães dentro dos limites do grupo étnico e brasileiros na esfera mais ampla 
da sociedade. Na década de 1930, a assimilação já era irreversível 
(SEYFERTH, 1994, p. 21). 

No entanto, no caso especifico de Pelotas/RS, apenas em alguns casos 

isolados, a ideologia nazista cativava os teutos pelotenses a ponto de se declararem 

ou tornarem-se ativistas.  

“[...] tinha um que morava aqui perto, era dentista, ele nem se dava com a 
minha família aqui, aquele era nazista. [...] enquanto quebravam aqui, ele se 
parou no trilho e dizia: isso, vão, quebrem tudo! Mas quando um cara disse: 
depois nós vamos na tua casa! Ai ele se mandou”5. 

Esta resposta do entrevistado 2, quando perguntado se conhecia alguém 

adepto do nazismo, demonstra uma escala mínima da presença militante dos 

nazistas. Apenas um afirmou o então rapaz na época. Possivelmente, em secreto, 

inúmeras pessoas poderiam simpatizar com a ideologia política do nazismo, 

entretanto, os depoimentos obtidos revelam que, eram raros os casos de que tal 

posicionamento viesse a público, quando houvesse.  

Colaborando com este pensamento, Fachel (2002) aponta em sua obra a 

perseguição enfática aos líderes religiosos, os pastores luteranos, enquanto possíveis 

representantes da “quinta-coluna”. Possivelmente, estes foram uns dos poucos teutos 

que expressaram publicamente sua posição política. Em um depoimento obtido no dia 

22/08/2019, consta o relato de um pastor de origem alemã, que foi designado para o 

ofício em uma paroquia luterana no interior da cidade de Pelotas, onde hoje se localiza 

o atual município de Arroio do Padre, que ao perder a filha precocemente, gravou junto 

a sepultura da criança ainda de colo, a suástica nazista. 

É nesse sentido que analisamos, até que ponto o discurso nazifascista foi 

capaz de proporcionar uma identidade de grupo entre os teutos. Torna-se importante 

                                                             
4 Termo utilizado para definir uma concepção de germanidade teuto-brasileira, ligada a ideia de 
pertencimento nacional pelo direito de sangue, uma formulação do nacionalismo alemão, utilizado por 
vários autores, como Giralda Seyferth (1994) 
5 Depoimento concedido em 23/08/2019, Pelotas/RS. 
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também, perceber a incompletude deste discurso, que permitiu considerável aceitação 

perante a comunidade pelotense. Esta identidade de grupo, que apesar de dialogar 

com discurso nazista, não era militante e extremista, era uma identidade que 

avançava além do discurso, era algo distinto e singular do Brasil. Mesmo que fora 

expressada a cinquenta anos atrás, não se pode contrariar a afirmação de Roche, 

onde diz que: 

Descendentes de alemães, sentiam orgulho dessa origem, da língua que 
haviam conservado, da cultura que haviam conservado de seus 
antepassados. [...] Cônscio de si, o teuto-brasileiro, fiel a sua pátria 
(brasileira) e ao seu povo (alemão), deve levantar-se contra todo ataque 
dirigido, de um lado contra sua pátria e, de outro, contra sua nacionalização; 
cumprirá com amor e fidelidade seus deveres para com a pátria e defenderá 
a cultura de sua nacionalidade. [...] Queremos permanecer, no futuro, teuto-
brasileiros, isto é, brasileiros conscientes e orgulhosos de sua origem alemã 
(ROCHE, 1969, p. 719). 

Reconstruir a identidade alemã formada em Pelotas a partir da propaganda 

hitlerista não é possível, tendo o nazismo apenas como uma ideologia política a ser 

aceita ou recusada, porque a grande maioria dos teutos da região não estava 

engajada politicamente a ponto de tomar uma posição contra ou a favor da ideologia. 

O caso pelotense tem suas particularidades, a identidade formada está voltada muito 

mais a agregação de valor a uma parcela da população desgarrada de suas origens, 

do que uma questão ideológica de posicionamentos políticos. 

Evidencia-se a complexidade do tema, e neste subtítulo atem-se somente a 

região urbana de Pelotas, visto que no interior da cidade existem questões ainda mais 

polêmicas e inquietantes, até agora esquecidas.  

 

2.2. Perseguição na cidade: pequenas rusgas cotidianas 

Para contextualizar este prelúdio de guerra vivido na década 30, cabe voltar ao 

ano de 1937, quando Getúlio Vargas, então presidente brasileiro, propunha uma 

campanha de nacionalização, objetivando construir um país patriota, valorizador de 

sua própria cultura brasileira. Acompanhando Seyferth: 

Na maioria dos nacionalismos, a ideia de nação supõe unidade de língua e 
cultura e, as vezes, de raça – portanto, é incompatível com a heterogeneidade 
étnica e, menos ainda, com pluralismo. [Logo], o Brasil, além de ser um país 
de imigração, possui populações muito diferentes entre si – portanto, carece 
de homogeneidade para ser uma verdadeira nação. Esse era um ponto de 
conflito fundamental, paradoxalmente imaginado como verdadeiro também 
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pelo nacionalismo brasileiro: à medida que aumentavam os contingentes 
imigratórios, e a consequente visibilidade das etnicidades, a assimilação 
tomou-se tema predominante do discurso nacionalista, exigindo o 
abrasileiramento dos descendentes de alienígenas – cidadãos desprovidos 
de uma qualidade fundamental, a identidade nacional (SEIFERTH, 1999, p. 
208). 

Vargas pretendia minimizar as comunidades imigrantes e construir uma 

identidade brasileira que se estendesse por todo o território nacional, e a partir de 

1937, observam-se os esforços para realização do projeto. Neste contexto, é possível 

observar atuação do exército e da polícia, incumbidos de inspecionar e garantir o 

cumprimento da campanha de nacionalização. Colaborando, com enfoque na etnia 

alemã, Fachel afirma que: 

A questão da violência contra a etnia alemã no sul do Brasil, durante o Estado 
Novo, está diretamente associada à ação policial, seja pela perseguição, 
controle, propaganda antigermânica, furtos, prisões, torturas e mortes, seja 
pela negligência (FEACHEL, 2002, p. 93). 

Por si só, a prática da campanha de nacionalização representava uma grande 

ameaça as particularidades étnicas existentes no Brasil. Foi uma forma autoritária, 

que usou de violência, censura e coerção, que serviu para criar um imaginário de 

unidade dentro e fora do país. Contudo, o andamento da Segunda Guerra Mundial 

levou Vargas a se posicionar perante o conflito. Historiando com Fachel, entendemos 

que:  

Sob pressão econômica e militar dos Estados unidos, precisando de 
financiamento para construção da siderúrgica de volta redonda, da 
manutenção de exportações para os aliados e na eminência de sofrer uma 
ocupação no nordeste brasileiro, Vargas foi coagido a se definir. Numa 
demonstração de sua nova fé, e para mostrar que a posição brasileira era 
firme e inequívoca a polícia do Estado Novo passou a perseguir todas as 
manifestações culturais dos alemães, italianos e japoneses ou de seus 
descendentes. Especialmente os alemães e japoneses foram estigmatizados 
nos seus aspectos físicos, independente do seu posicionamento político 
(FEACHEL, 2002, p. 37). 

Compreendemos as causas da tensão entre os brasileiros e os teuto-

descendentes, contudo, mesmo assim houveram escalas. Alguns teutos foram a 

guerra como pracinhas e outros foram lutar pela Alemanha, o que demonstra a 

complexidade das lealdades divididas. As hostilidades étnicas foram antecedidas pelo 

posicionamento de Vargas e, sobretudo, fortaleceram o que já estava posto com a 

campanha de nacionalização. Entretanto, o real estopim para a violência explicita foi 

o suposto ataque a três navios brasileiros por submarinos alemães, notícia que 
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percorreu a mídia da época, como o jornal Correio do Povo. A partir daí, dá-se o 

quebra-quebra. 

Pelotas/RS foi palco das mais diversas atrocidades, narradas categoricamente 

por Fachel no ano de 2002. Contudo, não penso construir uma narrativa neste 

subtítulo, expondo culpados e vítimas e erguendo possibilidades, mas sim, perceber 

o modo como o ocorrido é interpretado pelos próprios teutos atingidos. 

O primeiro aspecto a ser observado remete à questão da surpresa. De um 

momento para o outro, os teutos viram-se em uma emboscada e a surpresa não 

possibilitou grandes pedidos de socorro. Desta forma, com sua voz embargada, nos 

relata a entrevistada 3, acerca da surpresa:  

“Foi triste pra quem sofreu. Sim, o que eu sei, já que eu parava na casa dos 
meus avós pra ir ao colégio, ai de repente surgiu aquela revolta, estão 
queimando lá nos Treptow, que é lá no Fragata, lá estão quebrando tudo e 
estão vindo pra cá, nos comércios alemães. Eles vinham vindo e nós não 
sabíamos de nada, de repente vieram lá. [...] Uns saíram, outros se 
esconderam no campo, nós fugimos de carroça! Quando voltamos, fomos 
logo olhar, nossa casa estava demolida”6. 

Escutar este relato reforça a ideia apresentada no primeiro subtítulo deste 

capítulo. Refletindo sobre este depoimento, percebemos uma parcela da realidade 

dos teutos pelotenses, tão pouco atingidos pela ideologia nazista, que não ligaram em 

um primeiro momento, o ataque a questão étnica. Não se compreendia as razões para 

tamanha fúria dirigida a eles.  

Uma vez evidenciada a surpresa, outro relato obtido ainda aponta mais uma 

admiração. Fachel (2002) levanta hipóteses, afirma possíveis influências luso-

brasileiras e norte-americanas no ataque, são possibilidades que devem ser levadas 

em consideração. Porém, o espantoso no depoimento obtido recentemente não são 

as influências, mas sim, os participantes do ataque. Conforme o entrevistado 2, não 

eram somente pessoas de baixa renda que compunham a multidão enfurecida, 

haviam aproveitadores em seu meio. Relata: 

“Eram pelotenses, gente boa, e disse o sargento depois, que tinha dois 
comerciantes aqui da frente que estavam ai roubando, começaram a roubar 
não sei o que e quando chegou o capitão tiveram que fugir, e esse sargento 
viu, ele estava junto. Depois o cara veio: pois é, aconteceu isso, é uma pena, 
que não sei o que, mas o sargento disse: e tu que estava levando as coisas, 
não te lembra? E o cara se mandou. Era uns que tinham comércio. Diz que 

                                                             
6 Depoimento concedido em 03/07/2019, Pelotas/RS. 
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tinha muita gente boa roubando, que eram conhecidos e que aproveitaram, 
já que é de graça hoje, sabe o povo brasileiro como é”7. 

A situação vivida naquele momento por si só já é devastadora, mas o relato 

amplia ainda mais a gravidade do momento. Uma questão para refletir: o quão 

complicado foi recomeçar, visto que o governo não providenciou amparo à altura das 

perdas, e também não se pode confiar totalmente naqueles que, após o ocorrido, 

expressam sua solidariedade? Foi um tanto quanto assustadora essa realidade. 

Outro aspecto interessante, bastante enfatizado nos depoimentos, diz respeito 

as consequências do quebra-quebra. O respaldo econômico dos teutos que, para 

Roche (1969), sempre possuíram vocação comercial, foi gravemente afetada do dia 

para noite. Possivelmente, este seja o maior ressentimento, quanto ao ocorrido, pois 

significava uma questão de sobrevivência digna, com dinheiro proveniente de 

investimentos e esforços pouco valorizados pelo governo.  

O descontentamento em relação a ajuda de custo dada pelo governo é 

facilmente observada no depoimento do entrevistado 5, que diz: “Se recebeu uma 

indenização e meu pai sempre dizia que foi uma mixaria, mas diante da situação de 

necessidade e de ajudar os empregados que perderam tudo, então ele aceitou”8. 

A indenização do Estado e a perda se mostram incompatíveis, de forma que a 

reconstrução do patrimônio nunca mais foi possível. Muitos dos antigos proprietários 

tornaram-se meros empregados em outros estabelecimentos comerciais 

posteriormente. “O pai se aposentou trabalhando numa ferragem”, completa o 

entrevistado 5. 

 Consequentemente, a perda se estende também aos filhos e netos, que 

herdariam o comércio e o capital proveniente deles. Esta indignação também é 

frequente nos depoimentos, como por exemplo, expressa a entrevistada 4:   

“As consequências ficaram, a situação financeira hoje em dia seria outra 
coisa, não iria ser apenas aposentada, mas teria bens, mas com aquilo, perdi 
tudo e não foi resposto. [...] trouxe consequências pros filhos e para as futuras 
gerações. Se hoje tivéssemos aquele patrimônio e como família pudéssemos 
vender, seria equivalente a avenida Dom Joaquim”9.  

                                                             
7 Depoimento concedido em 23/08/2019, Pelotas/RS. 
8 Depoimento concedido em 03/07/2019, Pelotas/RS. 
9 Depoimento concedido em 03/07/2019, Pelotas/RS. 
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Os leitores que conhecem Pelotas podem ter uma noção da grandeza da perda 

citada apenas por esse entrevistado. A avenida Dom Joaquim é hoje umas das regiões 

da cidade onde o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) alcança os maiores 

valores. Certamente, nem os próprios teutos tem consciência do tamanho de sua 

perda, são fortunas incalculáveis. 

Ampliando a discussão, mesmo que o ressentimento maior seja em relação ao 

prejuízo econômico, não se pode desprezar o sentimento de ser repreendido pelo 

orgulho a sua cultura. Roche (1969) entende que mesmo com o reestabelecimento da 

imprensa em alemão, da autorização do uso da língua alemã, os teutos guardaram 

consigo a lembrança desse período de perseguições. Todavia, embora já menos 

violentos e mais discretos, o preconceito étnico ainda se fazia presente durante e após 

o fim do conflito. Trago apenas um exemplo, que chamou a atenção em meio aos 

demais relatos. Em tom orgulhoso afirma o entrevistado 1:  

“Albino era um conhecido meu, ele era daqui, o que mais ele era? Ele era 
colono e serviu também no quartel. Ele, depois do quartel, caminhado pela 
Osório, na cidade, naquele tempo ainda existiam árvores ainda, chegou um 
moleque e começou: seu alemão barata! Filho da boa mãe! Quinta coluna! O 
que estas fazendo ai quinta coluna? Ele ficou caminhando até que o moleque 
chegou bem próximo, ele era canhoto, deu um soco que pegou embaixo do 
queixo e o cara caiu de cabeça na calçada sangrando. Cala a Boca! Depois 
veio polícia, mas o processo foi arquivado, não aconteceu nada com ele”10. 

O depoimento evidencia as violências sofridas no pós-guerra, no entanto, neste 

caso específico, o agressor não foi punido e o caso foi arquivado, da mesma forma 

que os participantes do quebra-quebra também nunca foram identificados, tampouco 

punidos. 

Por fim, se o quebra-quebra não viesse a ocorrer, possivelmente hoje, ainda 

seria possível hospedar-se no hotel Treptow e comprar algumas iguarias colônias no 

comércio Fiss & Tessmann. Deparar-se com esta realidade possibilita tomarmos o 

lugar destas pessoas que perderam tudo na ocasião. 

Este episódio da vida pelotense nos inquieta. Pelotas, em sua gênese, nasceu 

de uma contradição, luso-brasileiros e negros foram os alicerces de sua construção. 

Foi berço de manifestações culturais ecléticas muito prestigiadas pela elite local. 

Contava com uma intelectualidade notável que bebia de ideais europeus. Viu tremular 

                                                             
10 Depoimento concedido em 22/08/2019, Arroio do Padre/RS. 
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a bandeira da República Rio-Grandense, que continha o lema: “igualdade, a 

fraternidade e a humanidade”.  

Surpreende, que uma cidade deste porte, tenha sido palco de um momento de 

tamanha barbárie em meio ao século XX, em agosto de 1942. 

 

2.3. Perseguição na colônia: menos visível, no entanto, intensa 

Ampliando o trabalho de José Plínio Guimarães Fachel, “As violências contra 

os alemães e seus descendentes, durante a Segunda Guerra Mundial, em Pelotas e 

São Lourenço do Sul”, de 2002, abordamos a tema da perseguição na colônia, visto 

que a temática necessita algumas considerações que até agora não foram realizadas, 

trata-se de um assunto que precisa ser destrinchado.  

Este subtítulo adentra as peculiaridades de uma comunidade alemã ainda mais 

complexa do que a comunidade alemã presente na zonas urbanas. Para tornar 

possível a compreensão, acompanhamos o pensamento de Revel (1998), onde uma 

abordagem micro coloca em questão algumas conclusões extremamente fortes, 

sabendo que, um fenômeno pode obter diferentes proporcionalidades, em tempos e 

locais distintos.  

É um momento de observarmos as mentalidades presentes no interior da 

cidade de Pelotas, perceber a forma de interpretação destas pessoas em relação ao 

germanismo, a ideologia nazista e o próprio nacionalismo de Vargas. Historiando com 

Revel, entendemos que: 

Não para ceder novamente a vertigem do individual, quando não do 
excepcional, mas com a convicção de que essas vidas minúsculas também 
participam, à sua maneira, da grande história da qual elas dão uma versão 
diferente, distinta, complexa. O problema aqui não é tanto o por um alto e um 
baixo, os grandes e os pequenos e sim reconhecer que uma realidade social 
não é a mesma dependendo do nível de análise ou vírgula da escala de 
observação em que escolhemos nos situar (REVEL, 1998, p. 13). 

Por meio dessa linha de raciocínio, é possível pensar a situação da zona rural 

em meio aos reflexos da guerra, e consequentemente, alguns resquícios de 

perseguição que até lá chegaram. A colônia pelotense não era isolada, o que 

acontecia na cidade transbordava e também a atingia.  
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Em uma análise mais detalhada, a primeira conclusão a ser contestada é a 

expressa por Roche (1969), onde afirma que a germanidade passou em branco pelas 

zonas rurais. A oposição cristã ao nazismo, a demora em adotar as novidades e o 

medo de alterar a tranquilidade teriam sido os principais adversários do discurso 

nacional-socialista no interior. Em entrevista realizada no dia 22/08/2019, indagamos 

o entrevistado 1 sobre o acesso as notícias e ao discurso nacionalista alemão. O 

entrevistado assim relata: 

“Através do rádio, aqui tinha rádio, três famílias possuem um rádio na época, 
Schultz, Garlich e Coswig. Aqui tinha a rádio de ondas curtas que transmitia 
uma emissora da Alemanha, e ali tinha todas as notícias. Se reuniam de noite, 
mas depois tiraram o rádio e ninguém mais podia escutar”11.  

A colônia, de fato, tinha acesso ao discurso germânico, mas em que escala? 

Seria precipitado dizer que o germanismo não exerceu influência também ali. A partir 

de conversas informais com o entrevistado 1, existiam aqueles que se declaravam 

nazistas, e estes, eram normalmente pessoas com poder econômico e certo nível de 

instrução, com um possível potencial político de contato com o exterior talvez. O 

depoente citou dois casos, e um deles já foi relatado no primeiro subtítulo deste 

capítulo (suástica nazista na sepultura).  

Se analisarmos um mapa geográfico da cidade de Pelotas, observaremos que 

a zona rural compreende cerca de 75% do território pelotense. Logicamente, se um 

entrevistado apenas, rapidamente afirmou ter conhecido dois exemplares nazistas, 

quantos verdadeiramente existiram na zona rural de Pelotas? Seria impossível fazer 

este levantamento hoje, mas possivelmente, o discurso nazista tenha feito mais 

adeptos na zona rural do que na zona urbana levando em consideração suas 

dimensões. 

A partir de 1939, as medidas nacionalistas do Estado Novo que vigoravam 

desde 1937, se intensificaram. Isso significou uma repressão ainda maior a identidade 

alemã, representada com mais vigor no interior da cidade. Seyferth diz que: 

A campanha de nacionalização foi vivenciada pela população teuto-brasileira 
como mais uma crise, a maior de uma história de confrontos com a sociedade 
brasileira, no sentido de manter as diferenças étnicas e uma identidade 
própria, construída etnocentricamente como quase todas as identidades 
étnicas (SEIFERTH, 1994, p. 22). 

                                                             
11 Depoimento concedido em 22/08/2019, Arroio do Padre/RS. 
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Neste momento entram em jogo duas questões, a identidade e o medo. 

Conforme Roche (1969), entre os teuto da zona rural, não foi a propaganda alemã que 

fortaleceu a consciência de uma germanidade, mas a repercussão das medidas 

coercitivas tomadas pelo governo rio-grandense com respeito a uma nacionalidade 

brasileira, e após posicionar-se contra o Eixo, contra o perigo nazista. Como 

expressão deste temor, o depoimento do entrevistado 6 é capaz de nos transmitir a 

atmosfera da zona rural naquele momento: 

“Vou falar a verdade, não fui preso porque me cuidei muito, naquela época 
falava mais alemão do que português, no português eu era bem atrapalhado. 
Às vezes quando tinha carreira ou tropeada, muitas vezes eu nem ia, me 
cuidei muito porque tinha medo. Eu me cuidava porque me perdia, às vezes 
estava falando em português e misturava palavras em alemão”12.  

Este relato demonstra a situação de apenas um dos colonos. Porém, na 

seguinte fala, é possível identificar algumas medidas de resistência, em uma 

perspectiva de preservação de identidade da comunidade em geral: 

“Muitos colonos esconderam as coisas que tinham da Alemanha, livros e 
coisas antigas de valor, alguns enterravam, outros colocavam em cima do 
forro, para que eles não encontrassem. [...] Agora pouco tempo, estive 
falando com uma das filhas do Coswig, e ela me contou que quando 
reformaram a casa, retiraram o assoalho antigo, e acharam muitos itens que 
ainda estavam escondidos. Ela me disse que ficou surpresa, porque não 
sabia de nada daquilo”13.  

Sobre outra marca registrada da nacionalização, os salvos-condutos, Fachel 

(2002, p. 94) diz que “no Rio Grande do Sul, com a instituição destes salvos-condutos 

para as pessoas poderem transitar de uma cidade para outra, o direito de ir e vir 

desapareceu”. Simultaneamente foi proibido o idioma alemão, o que prendeu ainda 

mais os de origem germânica nas colônias. Completa o entrevistado 6: 

“Me lembro da época dos rezeiros, eu participei por muito tempo, era uma 
semana que a gente saía todos os dias de madrugada, era muito bonito. [...] 
Então para fazer, quando chegava aquela data tirar licença para a gente 
poder sair. Depois que começou esses problemas, para qualquer tipo de festa 
tinha que ter a licença, mesmo nós não sendo alemães”14. 

Se observarmos atentamente a última frase do entrevistado, veremos um 

detalhe importante nestes relatos que agrava ainda mais a situação que se construiu 

neste momento. O entrevistado 6 trata-se de um senhor de 97 anos, afrodescendente 

                                                             
12 Depoimento concedido em 22/08/2019, em Arroio do Padre/RS. 
13 Depoimento concedido em 22/08/2019, em Arroio do Padre/RS. 
14 Depoimento concedido em 22/08/2019, em Arroio do Padre/RS. 
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de sobrenome Fagundes, e que nasceu e criou-se no seio de uma comunidade alemã 

do interior de Pelotas.  

A priori o fato causa estranhamento, mas logo torna-se esclarecedor, na 

medida que, apenas por encontrar-se inserido na comunidade alemã local e dominar 

o dialeto alemão/pomerano, o seu dia-a-dia também sofreu embargos com o processo 

de nacionalização e repressão teuto-brasileira. Neste sentido, anuncia-se uma 

perspectiva: se para este senhor que não era teuto-descendente, essa situação de 

nacionalização e guerra já foi dificultosa, o quão mais complexa esta realidade não foi 

para os próprios teutos? É um jogo de escalas, como Revel (1998) aponta. 

O quebra-quebra ocorrido em agosto de 1942 na zona urbana de Pelotas, foi a 

representação concreta de uma mescla de conflitos presentes na cidade. Figurou o 

estopim do confronto entre os latifúndios luso-brasileiros e os minifúndios coloniais, o 

choque entre católicos e protestantes, somados ainda, aos interesses comerciais e 

industriais das diferentes etnias, conforme elenca Fachel (2002). Consequentemente, 

as notícias do ocorrido não tardaram a chegar na zona rural, chegando até lá pelos 

próprios teutos que buscaram exilio junto a seus familiares da colônia. 

O sentimento que identifica o contexto colonial, sobretudo após o conturbado 

agosto de 1942, é o medo. O termo é utilizado inúmeras vezes em todos os 

depoimentos obtidos, é a representação do receio de que o quebra-quebra tomasse 

proporções ainda maiores, extrapolando os limites da zona urbana pelotense. 

Segundo a entrevistada 4, era uma preocupação constante: 

“Eles vão vir, eles vão vir, mas felizmente não houve quebra-quebra. Meu pai 
era dentista e tinha medo que eles viessem, mas felizmente não. [...] Era 
sempre aquele cuidado de não falar o alemão. Lá fora chegou o boato de que 
a turma de Pelotas iria para colônia saquear, e o pessoal esperou preparado. 
Não sei se a notícia veio de lá, que o pessoal estava preparado para receber 
os vândalos, ou se desistiram. Diz que tinha carroças com gente armada 
circulando, mas são coisas que nós ouvimos aqui, não vimos 
pessoalmente”15. 

A questão latente era que, segundo Fachel (2002), o ataque aos navios 

brasileiros e a propaganda a favor do pan-americanismo justificavam essa explosão 

de uma guerra interna contra os teuto-descendentes, uma espécie de vingança contra 

                                                             
15 Depoimento concedido em 03/07/2019, Pelotas/RS. 
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os “quinta-coluna”. Não era possível quantificar as proporções que o movimento 

alcançaria, o que justifica o medo colonial. 

Sobre a continuidade do quebra-quebra no sentido cidade - colônia, um novo 

fato surge em meio ao depoimento do entrevistado 1, a presença de uma lista com 

possíveis casas e estabelecimentos comerciais a serem saqueados e destruídos na 

zona rural. O depoente, ao mencionar a suposta lista, afirma que: “Quem estava na 

lista, por exemplo, era a casa de Augusto Coswig, era onde eles iam ir, já estava no 

projeto de atingir com a suposta vingança”16. Tal afirmação supõe que, realmente 

haviam pretensões de ampliar a perseguição teuto na cidade, e possivelmente, 

estende-la também aos municípios vizinhos, como Morro Redondo e Canguçu.  

Certamente o medo, e as notícias que chegavam sobre o quebra-quebra 

motivaram os colonos a prepararem-se para uma possível investida oriunda da zona 

urbana. Quando questionado sobre a espera, informa o entrevistado 1:  

“Augusto Coswig me disse depois, ele me disse que estavam preparados, 
estavam armados, certamente eles iam morrer, mas sem morrer um monte 
de gente junto eles não iam se entregar, essa era a decisão”17.  

Entendo que, analisar o agosto de 1942 sem expandi-lo além dos limites 

urbanos é um equívoco, primeiramente pelo tamanho da zona colonial pelotense em 

relação ao perímetro urbano. Outro detalhe é que, todas as famílias alemãs atingidas 

no acontecido são oriundas da colônia pelotense e buscaram lá seu refúgio durante o 

episódio. Há uma participação da colônia neste contexto que não pode ser ignorado, 

a colônia amparou e possibilitou um recomeço aos atingidos na cidade, e esteve à 

beira de também ser atingida. 

Passada a guerra, outro fato desconhecido do público em geral veio à tona em 

um dos depoimentos coletados. O governo regional promoveu uma festa em 

comemoração à vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. E sobre ela, o entrevistado 

nos relata o seguinte:  

“Depois que acabou a guerra, em 8 de maio de 1945, mais ou menos em 
junho ou julho aconteceu a festa da vitória, foi feito aqui na Santa Silvana, 
todos os comerciantes como Germano Bonow, Coswig, todos os grandes aí 
de todo interior tiveram que dar um animal para o churrasco. Todos os 

                                                             
16 Depoimento concedido em 22/08/2019, em Arroio do Padre/RS. 
17 Depoimento concedido em 22/08/2019, em Arroio do Padre/RS. 
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colégios foram convidados e eu fui, fomos de caminhão. O governo aqui na 
zona sul fez esta festa da vitória, foi manchete nos jornais daquele tempo”18. 

Esta festividade realizada se apresenta um tanto quanto polêmica, começar 

pelo local onde se realiza, a zona rural, seio da comunidade alemã. Um segundo ponto 

interessante é que os principais patrocinadores do evento foram os próprios 

comerciantes da colônia, intimados a colaborar com as festividades. Outro detalhe tão 

interessante quanto, ainda é mencionado. Segue a continuação: 

“Nós só vimos a carne, a carne estava em espetos grandes cravados no chão, 
o fogo no meio queimando e os espetos em volta. Eu não sei ao certo a 
quantidade de carne que tinha ali, os assadores e as autoridades que 
estavam cuidando fecharam com arame para controlar a distribuição, nós não 
ganhamos nenhuma pitada de carne, o povo começou a invadir e pisar no 
alambrado, foram pegando um ou dois espetos, todo mundo foi e quando vê, 
nem os assadores comeram carne, tiraram, roubaram tudo. Vinha gente de 
todo lado”19.  

Como observamos, a festa não se atem apenas a ser polêmica, torna-se palco 

de desordem e confusões. A situação é irônica, nada melhor do que celebrar o fim de 

um conflito causador de tumultos e desordens, com mais tumulto e desordem.  

Por fim, percebendo que a entrevista fluía bem, perguntei ao entrevistado 1 

uma questão particular: disso tudo que foi vivido por vocês, o que foi pior? Eis a 

resposta:  

“Além dos policiais, o grande mal era que, os próprios alemães e 
descendentes alemães, já que aqui todos eram, transmitiam e denunciavam. 
Uns não sabia nem falar português, mas se sentiam importantes 
denunciando. Era uma situação muito chata, nós íamos para o colégio com 
muito medo. Foram anos muitos difíceis, nós tínhamos só que nos cuidar”20. 

Essa resposta surpreendeu, levou-me a uma reflexão sobre como isso seria 

possível. Como, em meio a toda esta complexa situação, a unidade alemã constituída 

apresentava falhas tão graves? O que motivava esses teutos a agirem contra sua 

própria origem, sua própria gente? Somente a partir desta resposta, pude 

compreender a real complexidade do assunto. 

Revisitar este cenário complexo através do prisma da memória mostra-se 

desafiador, à medida que, o testemunho sobre esta trama vai extinguindo-se 

rapidamente. Analisar as escalas, as diferenciações entre a cidade e o campo, e 

                                                             
18 Depoimento concedido em 22/08/2019, em Arroio do Padre/RS. 
19 Depoimento concedido em 22/08/2019, em Arroio do Padre/RS. 
20 Depoimento concedido em 22/08/2019, em Arroio do Padre/RS. 
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compreender a construção de uma identidade teuto nestes diferentes contextos é 

recompensador, de modo que, um estudo criterioso das fontes escritas, reforçado 

através dos depoimentos obtidos, possibilita sobretudo, romper com alguns chavões 

e ideias pré-estabelecidas, como por exemplo, de que o discurso hitlerista cativou 

teuto-descendentes em larga escala.  

Entendemos que, estava presente entre os teutos, uma diversidade de 

interpretações sobre o discurso nazifascista, dentro da perspectiva de criação de uma 

identidade de grupo, perante o jogo de estar ou não incluídos, assimilados a sociedade 

brasileira de fato.  

O capítulo a seguir permitirá refletir acerca da formação de uma identidade 

teuto no pós-guerra, contemplando suas causas e seus desdobramentos. 
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3. O recomeço no pós-guerra: um fortalecimento da identidade de grupo 

Este capítulo apresentará uma nova perspectiva sobre o “recomeço” dos teutos 

no pós-guerra, através do diálogo entre os depoimentos obtidos e algumas 

considerações precursoras de estudiosos do tema, sobretudo, René Gertz. De 

maneira geral, as pesquisas de Gertz sobre o pós 45 analisam a situação teuto-

brasileira no Rio Grande do Sul de forma ampla. Neste sentido, casos específicos 

como o pelotense, permanecem ainda um tema inexplorado. No decorrer do capítulo, 

discutiremos algumas de suas particularidades. 

As tensões entre teuto-descendentes e brasileiros arrastaram-se por mais de 

um século, desde a chegada dos primeiros imigrantes ao Brasil (ROCHE, 1969), mas 

é um equívoco concluir que tais conflitos cessaram quando o armistício foi assinado 

na em Berlin na Alemanha. No dia 07 de maio de 1945, a Alemanha assinava sua 

rendição, pondo fim a Segunda Guerra Mundial na Europa. A partir de então, a Europa 

trabalhava em prol de sua própria reconstrução patrimonial, política e sobretudo, 

preocupava-se em dar suporte psicológico aos cidadãos europeus. Contudo, a guerra 

deixou também suas marcas no além mar. Questões ainda em aberto são visíveis nos 

dias atuais21.  

Como já discutido anteriormente, o período conhecido como Estado Novo 

promoveu uma campanha de nacionalização que aplicou uma série de restrições as 

comunidades étnicas, objetivando uma cultura nacional unificada. Foi uma empreitada 

posta em prática por Vargas que restringiu a pluralidade étnica brasileira. 

Desenvolveu-se uma situação xenófoba em vários aspectos, como por exemplo, a 

restrição do uso da linha materna por parte dos imigrantes, e que não tardou a 

esbarrar na resistência destes mais variados grupos étnicos, sobretudo, teutos e 

nipodescendentes.  

No que tange os teuto-descendentes, a supervalorização da identidade alemã, 

que irradiava da Alemanha em crescente desenvolvimento, promoveu em certa 

                                                             
21 No diálogo com as fontes, algumas questões ainda são pertinentes no dia a dia dos teuto-brasileiros, 
como por exemplo, a situação de famílias desamparadas economicamente, homens e mulheres que 
carregam consigo um ressentimento acerca das consequências do conflito e um silêncio difícil de ser 
quebrado. 
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escala, uma resistência que a partir de 1942, foi confundida com nazismo. Conforme 

Gertz, a perseguição se configura em três grandes eixos. Evidencia o autor: 

O governo brasileiro decretou, em 1942, o confisco de bens de alemães, sob 
o argumento de que o país deveria ser ressarcido pelas perdas sofridas com 
o afundamento de seus navios. Em segundo lugar, aconteceram 
depredações de bens de alemães e de descendentes, durante protestos – 
fato que, cronologicamente, se situou, sobretudo, em agosto de 1942. Por 
fim, muitos alemães e descendentes sofreram agressões físicas e 
psicológicas durante os anos da guerra, sejam decorrentes de determinações 
legais – como a obrigatoriedade de abandonar seus lugares de residência –, 
sejam decorrentes de abusos praticados por autoridades (GERTZ, 2015, p. 
2). 

A análise de Gertz permite refletir sobre a conjuntura do momento em apreço, 

através de alguns questionamentos: quais eram as expectativas dos teuto-

descendentes ao final da guerra, e sobretudo, quais destas expectativas se 

cumpriram? Qual a posição do governo brasileiro em relação aos teutos? As zonas 

de conflito22 sessaram? Possivelmente não há um distanciamento que possibilite uma 

análise complexa. “Essa questão não está definitivamente resolvida até hoje, do ponto 

de vista formal”, analisa Gertz (2015, p. 2). 

Cabe dizer, para fins de contextualização, que após 1945, houve certo 

apaziguamento entre o governo brasileiro e os teutos, no que tange a criação de um 

ambiente amistoso. Convergiam os esforços em favor do fim das tensões e conflitos 

étnicos, ao menos nos campos político, cultural e religioso.  É digno de nota, que 

festas em comemoração à germanidade e a imigração foram promovidas ainda na 

década de 1940, da mesma forma que foram recriadas sociedades e clubes de cunho 

germânico, como aponta Goodman em sua tese (2015). 

Nesta perspectiva, é possível observar que, após o término da guerra, alguns 

setores da comunidade teuto empenharam-se em voltar à cena política, lançando-se 

em campanhas a favor da eleição de seus representantes na assembleia legislativa 

do estado. Acompanhando Gertz:  

Quanto ao período imediatamente posterior à guerra, há indicações de que 
lideranças luteranas – o grupo mais visado e atingido pelos acontecimentos 
dos anos precedentes – investiram na tentativa de eleger o maior número 
possível de deputados estaduais nas eleições de 1947 (DREHER, 1994, p. 
131). De fato, entre os 55 deputados titulares da legislatura então iniciada, 16 

                                                             
22 Cabe dizer, para contextualizar o leitor, que o contexto brasileiro não foi tão conflituoso quanto o 
europeu, visto que na Europa houve uma estigmatização da população alemã. As tensões brasileiras 
aconteceram em tempo e escala reduzidos, contudo, possuem particularidades e singularidades 
importantes para a compreensão do contexto. 
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tinham sobrenomes alemães, representando aproximadamente 30% do total 
[...] (GERTZ, 2015, p. 3). 

O papel político dos teuto-descendentes que outrora era reduzido, assume 

importância ao passo que, a comunidade alemã ampliou sua presença política 

(ROCHE, 1969). O posicionamento dos políticos de sobrenome com origem alemã 

não eram claros em relação a seus conterrâneos. Contudo, mesmo que seus esforços 

em reconstruir uma certa “normalidade” que caracterizava a vida anterior a guerra no 

campo político fossem superficiais, no campo cultural e religioso estes esforços foram 

mais claros (GERTZ, 2015).  

Com motivações religiosas, edifica-se em 1946 o movimento “Socorro Europa 

Faminta”, que segundo Gertz:  

Seu objetivo declarado foi o de angariar mantimentos, roupas e outros objetos 
úteis para as populações que sofriam os efeitos da guerra, no “velho 
continente”. Mesmo que a denominação “Europa faminta” tentasse camuflar 
o fato, essa ajuda se destinava, sobretudo, aos “irmãos” alemães. Recente 
estudo que retomou o assunto apresenta indícios bastante plausíveis de que 
[...] a SEF também pretendeu gerar efeitos internos sobre os cidadãos de 
origem alemã no Rio Grande do Sul, e mesmo em outros estados. Glen 
Goodman sugere que, “internamente”, o movimento representou uma 
tentativa de definir e apresentar para o “mundo exterior” uma nova 
“germanidade” [...] que servia de convocação a um renovado sentimento de 
unidade [...] e cujas formas de buscar apoio nas autoridades para viabilizar o 
envio dos produtos sinalizavam para uma tentativa de mostrar padrões 
alternativos de inserção no Estado gaúcho e brasileiro (GERTZ, 2015, p. 4). 

Apesar da fala de Gertz, não foi observar nas nossas fontes a atuação do 

movimento na região pelotense. Contudo, não foi possível esgotar as fontes para 

construir uma afirmação contraria as elencadas por Gertz. 

Ampliando a discussão, cabe refletir também sobre a influência de tal 

apaziguamento no contexto da zona rural, que devido as suas particularidades e a 

“vagarosa” assimilação das novidades, possivelmente tardou a incorporar se neste 

processo. Essa relação amistosa que se configurou no pós-guerra possivelmente 

alcançou grande parte da população teuto, mas certamente não extinguiu por 

completo preconceitos e constrangimentos, sobretudo nas regiões mais distantes da 

capital Porto Alegre.  

Estava incorporado a cultura e ao dia-a-dia dos brasileiros, um pensamento de 

cunho preconceituoso em relação as demais etnias. Este pensamento foi 

materializado e posto em prática pela campanha de nacionalização de Vargas, porém, 

potencializado com violência e rigor pela segunda grande guerra, e seus resquícios 
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ainda são perceptíveis atualmente. Já nos meados do século XX, pessoas e grupos 

ainda sustentavam a visão arcaica de antipatia para com os teutos. Historiando este 

tipo de situação, Gertz afirma: 

A profundidade dos preconceitos contra a referida população na opinião 
pública brasileira pode ser ilustrada pela manifestação de uma conhecida 
escritora, feita quatro anos após o final da guerra. No número 19 da revista O 
Cruzeiro, de 19 de março de 1949, Rachel de Queiroz escreveu, entre outras, 
as seguintes frases, num texto intitulado “Olhos azuis”: “Nem parecem olhos 
de brasileiros aqueles olhos azuis com que nos fitam as gentes de certas 
zonas do sul”. “Quem anda pela chamada ‘zona alemã’ dos estados do sul 
(...) a sensação que tem é de estar em país estrangeiro, e país estrangeiro 
inamistoso”. “Se há, pois, quisto racial ainda em plena exuberância, é aquele. 
Aquilo não é Brasil, ou se o é, é Brasil transviado. Brasil em mãos alheias”. 
“Alguém tem que dar um jeito nesse problema enquanto ele não vira “drama” 
(GERTZ, 2015, p. 6). 

Declarações como esta ganharam repercussão e alimentaram o sentimento de 

distanciamento a comunidade teuto, que obviamente agiu com cautela na busca de 

sua integração na sociedade brasileira. A exemplo, optou por não utilizar a lingua 

alemã em cerimonias religiosas por um longo período, mesmo encerrado o conflito no 

continente europeu. Sobre este aspecto: 

Constrangimentos de diferentes tipos perduraram por muitos anos. Somente 
em 24 de junho de 1951, realizou-se a primeira missa em alemão pós-guerra 
na tradicional comunidade católica São José “dos alemães”, em Porto Alegre. 
Muitos membros da comunidade luterana de Novo Hamburgo estranharam 
que no culto de inauguração do novo templo, em 7 de outubro do mesmo ano, 
não foi pronunciada uma única palavra em alemão – a justificativa dos 
membros da diretoria foi que havia autoridades convidadas, e era necessário 
evitar constrangimentos (GERTZ, 2015, p. 10). 

Neste complexo cenário do pós-guerra, os esforços políticos e culturais de 

integração chocaram-se com os resquícios da repugnância étnica explicitada, 

sobretudo, entre 1937 e 1945. Em meio a este contexto de indefinições, os teutos 

continuaram a sofrer com o receio de uma nova emboscada étnica e com o desamparo 

financeiro por parte do governo brasileiro. Os comunidades alemãs eram órfãs, tanto 

da Alemanha, quanto do Brasil. 

Analisando e refletindo acerca dos depoimentos obtidos para a realização deste 

estudo, no contexto pelotense sobre o qual esta pesquisa se debruça, uma nova chave 

de leitura possibilita ressignificar este empenho em integrar-se de fato a sociedade 

brasileira e, sobretudo, o fortalecimento ou reconstrução da identidade alemã. Refere-

se aspecto religioso. 
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Desde as comunidades alemãs pioneiras no Rio Grande do Sul e no Espirito 

Santo, a religiosidade esteve presente em seus alicerces, pois os imigrantes 

trouxeram consigo da Alemanha, o luteranismo. A maioria das cidade teutas 

desenvolvia-se nos entornos da Igreja Luterana, o que não descarta ao protagonismo 

católico em alguns casos específicos. 

O dia-a-dia da comunidade era pautado através do calendário da igreja, a 

autoridade pastoral era tão ou mais significativa do que a autoridade política local. Até 

mesmo os tradicionais festejos típicos hoje existentes, surgiram dentro das 

comunidades luteranas.  

Em meio as tribulações de qualquer natureza, faz parte da índole da pessoa 

que cultive algum tipo de crença religiosa, agarrar-se em sua fé na busca de força e 

motivações para a superação de seus problemas. Católicos, muçulmanos, hindus e 

muitos outros possuem este tipo de comportamento. Com os teuto-descendentes não 

foi e nem é diferente, visto que é extremamente complexo caracterizar um teuto-

descendente fora de seu contexto religioso.  

Seja no depoimento em si (entrevistados 2 e 3) ou em conversas informais 

(entrevistados 1, 4 e 5) foi possível observar esta perspectiva de natureza religiosa. 

Todos os depoentes citados apontaram como determinante, a possibilidade de 

encontrar no seio da comunidade luterana a assistência necessária para retornar a 

normalidade de seu dia a dia. Conforme relato do entrevistado 2: 

“Foi triste, já pensou, começar olhar e ver: isso está queimado, isso não dá 
mais, isso não presta. Se chamou os empregados de volta e eles começaram 
a ajudar a limpar [...] foi triste ver tudo o que aconteceu com nossa gente, 
mas como Deus é grande, Deus sabe o que é melhor pra gente”23. 

A comunidade germânica se reconstrói após ser atingida das mais variadas 

formas, sobre o mesmo alicerce sobre o qual fundou-se em 1824, a crença religiosa. 

A comunidade teuto, fez da igreja e de suas dependências, um ambiente de 

discussões que transbordavam o campo religioso. Possivelmente porque a igreja foi, 

de certa forma, respeitada durante os momentos de conflito, diferentemente do que 

aconteceu com os clubes e associações teuto no mesmo período.  

                                                             
23 Depoimento concedido em 23/08/2019, Pelotas/RS. 
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Neste contexto, a instituição religiosa configurou-se no pós-guerra, como um 

lugar “seguro” para discussões políticas importantes na comunidade. Contudo, o 

momento não se fez somente de política. A vida em comunidade e a humanidade por 

ela compartilhada foram fundamentais tanto para a reconstrução patrimonial, quanto 

para o acompanhamento psicológico dos teuto-descendentes.  

Não foi um processo fácil, tampouco rápido, como enfatiza a entrevistada 3, “foi 

muito complicado, custou muito”24, mas foi possível graças a seguidos esforços de 

ambos os lados, e o estimulo baseado na religiosidade dos teuto-descendentes. Sobre 

este progresso tardio, Gertz afirma: 

Os efeitos da guerra perduraram ainda por muitos anos, fato constatável, por 
exemplo, na frequência com que, até a década de 1960, se utilizava a 
expressão “alemão batata” para xingar pessoas. Essa situação só registrou 
uma inflexão significativa, quando, em 1974/1975 o governo gaúcho 
promoveu o “biênio da imigração e colonização”, para rememorar os 150 anos 
da imigração alemã e os 100 anos da imigração italiana, respectivamente. É 
possível conjecturar que em decorrência desses festejos, começou a difundir-
se uma imagem mais positiva do cultivo da etnicidade, por parte de vários 
grupos que compõem a sociedade sul-rio-grandense, resultando na difusão 
de festas típicas. Essa “re-etnização”, porém, deu origem a uma nova fase de 
desconfianças, ao atribuir o assim chamado “neonazismo” aos “imigrantes”, 
e, entre eles, sobretudo aos “alemães” (GERTZ, 2015, p. 10). 

Como indica a citação acima, o problema étnico brasileiro caminha a passos 

lentos rumo a uma solução satisfatória. São conflitos singulares em constante 

transformação, e que transbordam limites geográficos, políticos e sociais.  

Na análise das fontes, é possível perceber que, o campo da religião assumiu 

primazia no aspecto de reforço da cultura alemã em Pelotas/RS. Visto que, foi visível 

na fala dos entrevistados essas referências, sobretudo, a religião luterana, que teve 

um papel articulador na feitura social da identidade teuto-brasileira no imediato pós-

guerra. A partir deste momento, nos encaminhamos as considerações finais. 

 

 

 

 

                                                             
24 Depoimento concedido em 22/08/2019, Arroio do Padre/RS. 
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Considerações Finais 

Ao finalizarmos esta monografia é importante refletir sobre a própria construção 

do mesmo, que nos permitiu um contato nada vulgar com o universo de pesquisa, 

bem como, contribuir para releitura de um seguimento de brasileiros que por vezes, 

foi solapado na poeira do tempo histórico. 

Em um primeiro momento, como forma de contextualização, este estudo 

buscou construir através dos recortes mais significativos, um histórico acerca das 

tensões e conflitos entre os teuto-descendentes e os brasileiros, desde o início da 

imigração em 1824, até o início do estado novo em 1937, conjuntura em que tais 

tensões e conflitos adquiriram proporções nunca antes vivenciadas pelos teutos, 

agudizando-se significativamente. 

Neste período que compreende quase 90 anos, observa-se que os conflitos em 

sua maioria estavam ligados a resistência luso-brasileira quanto a imigração alemã no 

Brasil e a tentativa de integração dessas comunidades na sociedade brasileira. Em 

meio a um contexto de autonomia teuto-brasileira, gerada através do desamparo do 

Estado Brasileiro, as tensões foram amplificadas com a unificação alemã, fortemente 

embasada na ideia de um tipo de germanidade, marcada pela mescla de um 

sentimento nacionalista, uma religiosidade intensa e um atavismo cultural.  

No segundo capítulo, através do diálogo com as fontes orais e escritas, este 

trabalho debruçou-se sobre análise de um momento específico na história de 

Pelotas/RS. Neste sentido, contemplamos um período em que o nacionalismo alemão 

projetou-se sobre o extremo-sul gaúcho, promovendo influência sobre alguns 

pequenos grupos de teuto-descendentes, que chegaram a se organizar em torno da 

ideologia nazista com filtros próprios. Analisamos também neste capítulo, a 

complexidade das perseguições cotidianas contra os teuto-descendentes no meio 

urbano de Pelotas/RS, e seu particular desdobramento no âmbito rural, que não 

ganhou tanta visibilidade, porém, possuiu intensidade significativa. 

Segundo Le Goff (1990, p. 11), através da necessidade do historiador de 

misturar relato e explicação, a história tornou-se um gênero literário, uma arte ao 

mesmo tempo que uma ciência, sobretudo, o registro da sociedade humana, um 

elemento essencial da necessidade de identidade individual e coletiva. Neste sentido, 
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podemos concluir que a história engloba fatos, indivíduos, imaginários e 

consequentemente, nos permite compreender aspectos sobre as vivências desse 

grupo teuto-descendente.  

Propondo uma nova chave de leitura, no capítulo final deste estudo, discutiu-

se a possibilidade uma ressignificação da identidade teuto-brasileira no imediato pós-

guerra. 

Em termos de consideração final, entendo que dois fatores foram significativos 

para que os teuto-descendentes reformulassem sua identidade, reafirmando-a. A 

perseguição direcionada aos teutos, agudizada durante a Segunda Guerra Mundial, 

sobretudo em agosto de 1942, foi um fator aglutinador, responsável por promover uma 

unidade dentro do grupo étnico. 

Além disso, a igreja, sobretudo a de vertente Luterana, que se manteve 

relativamente preservada frente as perseguições empreendidas, configurou-se como 

um local seguro para que os teuto-descendentes pudessem promover debates e 

discussões sobre diferentes questões de cunho social e político, pertinentes para a 

reorganização do grupo.  

A igreja tornou-se um refúgio, uma espécie de via possível naquele contexto, 

pois possivelmente, sua importância enquanto instituição religiosa, sagrada por 

excelência, impediu seu embargo. Para os responsáveis da fiscalização, era viável 

censurar periódicos, embargar clubes e comércios de origem alemã, mas não foi 

possível reprimir a igreja de modo igual.  

É fundamental afirmar que, por mais paradoxal que pareça, durante a toda 

trajetória da imigração alemã no Brasil, manutenção e incorporação caminharam 

juntas. Ao mesmo tempo que os teuto-descendentes preservaram suas características 

culturais, inseriram-se na sociedade brasileira. É possível perceber que a manutenção 

cultural não inviabilizou a assimilação, os teuto-descendentes eram alemães 

culturalmente, mas sobretudo, cidadãos brasileiros. 

É complexo resumir este fragmento da história em algumas páginas de trabalho 

acadêmico, mas é possível de certa forma, compreender a dimensão destes conflitos 

e tensões, sobretudo, quando narrada por aqueles que participaram do processo. 
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Alguns já não estão mais entre nós, mas o que restam, guardam em sua memória e 

em seu dia-a-dia, as lembranças e consequências deste passado. 

Esta pesquisa também traz consigo a intenção de dar um primeiro passo, 

incentivando e encorajando novas pesquisas, para que no futuro, outros professores 

e alunos possam rever este multifacetário tão singular da história gaúcha e pelotense. 

Por fim, destaco que o projeto inicial de pesquisar a recepção da FEB em 

Pelotas foi sendo substituído, à medida que o diálogo com as fontes tornava latente e 

permitia uma maior reflexão acerca da questão teuto, responsável em certa escala, 

pelo descaso de grande parte do público pelotense em relação ao seus regressos 

pracinhas de guerra. Enfatizo que, revistar este passado com rigor acadêmico, 

possibilitou-me uma releitura significativa da história social de Pelotas/RS e também 

da minha própria história, visto que também sou teuto-descendente de origem 

pelotense. 
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