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Resumo 

 

 

SCHLATZ, Emily Klitzke. O perfil do trabalhador imigrante alemão no mercado de 
trabalho no Rio Grande do Sul, no acervo da Delegacia Regional do Trabalho 
(1933-1943). Orientador: Aristeu Elisandro Machado Lopes. 2019. 32 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura em História. Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2019. 
 
 
Através do acervo da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (DRT-
RS), preservado na Universidade Federal de Pelotas, no Núcleo de Documentação 
Histórica (NDH), contando com fichas de qualificação profissional, pretende-se traçar 
o perfil dos trabalhadores imigrantes alemães que solicitaram a carteira profissional 
entre os anos de 1933-1968. A pesquisa utiliza como fonte principal as fichas de 
qualificação profissional, que era o formulário que antecedia a solicitação da carteira 
e as suas informações inseridas em um banco de dados. Após a Revolução de 1930 
e a entrada de Getúlio Vargas no poder, o Brasil passa por transformações sobre os 
direitos trabalhistas com a criação do Ministério do Trabalho, e logo após, a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943. O Trabalho de Conclusão de 
Curso visa analisar o perfil do imigrante alemão, e sua atuação no mercado de 
trabalho na indústria e no comércio no Rio Grande do Sul. 
 
 
Palavras-chave: Imigrante alemão. Carteira profissional. DRT/RS. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

SCHLATZ, Emily Klitzke. The profile of the German immigrant worker in the labor 
market in Rio Grande do Sul, in the collection of the Regional Office Of Labor 
(1933-1943). Advisor: Aristeu Elisandro Machado Lopes. 2019. 32 f. Course 

Conclusion Paper (TCC). Degree in History. Federal University of Pelotas, Pelotas, 
2019. 
 
 
Through the collection of the Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul 
(Rio Grande do Sul Regional Office Of Labor), preserved at the Federal University of 
Pelotas, in the Núcleo de Documentação Histórica (Historical Documentation Center), 
continuing with professional files, the aim is to profile German immigrant workers 
applying for a Employment record book between 1933-1968. The survey uses its 
primary source the professional qualification forms, which was the form that precedes 
a Employment record book application and its information entered into a database. 
After the 1930 Revolution and Getúlio Vargas's entry into power, Brazil underwent 
transformations on labor rights with the creation of the Ministério do Trabalho (Ministry 
of Labor), and soon after, the Consolidação das Leis Trabalhistas (Consolidation of 
Labor Laws) in 1943. The Term Paper aims to analyze the profile of the German 
immigrant and his performance in the labor market in industry and commerce in Rio 
Grande do Sul. 
 
 
Keywords: German immigrant. Employment record book. Rio Grande do Sul Regional 
Office Of Labor. 
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1 Introdução 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem o propósito de analisar o perfil 

dos trabalhadores imigrantes de origem alemã, que solicitaram a carteira profissional, 

no Rio Grande do Sul, entre os anos de 1933-1943, a partir do acervo Delegacia 

Regional do Trabalho da DRT/RS. 

A proposta inicial da fundação do Núcleo de Documentação Histórica (NDH) na 

Universidade Federal de Pelotas, pela professora Beatriz Ana Loner, em 1990, teve 

como intuito organizar o acervo da universidade. Mais tarde outros acervos foram 

incorporados, como o da DRT/RS e o da Justiça do Trabalho da comarca de Pelotas. 

O acervo da Delegacia Regional (DRT/RS) é composto por fichas de qualificação 

profissional emitida entre os anos 1933 e 1969, as quais serão utilizadas no 

desenvolvido da presente pesquisa. 

A documentação preservada no NDH/UFPel contém informações específicas 

dos trabalhadores que solicitaram a carteira profissional, sendo de grande importância 

para o avanço de pesquisas, relacionados aos trabalhadores:  

Os dados salvaguardados pelo NDH/UFPel podem ser as únicas informações 
sobre aqueles homens e mulheres que, em determinados momentos de suas 
vidas, solicitaram sua carteira profissional ou procuraram a Justiça do 
Trabalho. A preservação dessas importantes fontes sobre a história dos 
trabalhadores possibilita, portanto, acessar dados pessoais e profissionais, 
informações antropométricas, peculiares como presença de sinais 
particulares no corpo do trabalhador, entre outros, presentes nos documentos 
da DRT/RS (GILL; LOPES, 2018, p. 277). 

Atualmente o acervo disponibiliza um Banco de Dados que facilita na análise 

das fichas, podendo fazer o cruzamento de dados. Na busca digital é possível analisar 

informações pessoais, tais como, nome do trabalhador, data de nascimento, estado 

civil, sexo, pais de nascimento, porém se o trabalhador fosse de origem estrangeira 

deveria conter o ano da chegada ao Brasil. Além das informações sobre os 

trabalhadores, outro aspecto específico das fichas de qualificação profissional, são os 

dados antropométricos como a cor do cabelo, se possuía barba e bigode, cor dos 

olhos, e se o solicitante tivesse marcas dou sinais.  

Após a ascensão de Getúlio Vargas, decorrente da Revolução de 1930, 

ocorreram diversas mudanças referente aos direitos trabalhistas. Em 1932 foi criado 

a “Carteira Profissional”, documento que hoje é conhecido no Brasil como “Carteira de 

Trabalho e Previdência Social”, que contém informações das atividades profissionais 
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realizadas pelo trabalhador. Com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 

1943, a carteira de trabalho passa ser obrigatório para qualquer vínculo empregatício. 

Na Primeira República ocorriam frequentes greves pelos operários, que 

reivindicavam por melhorias nos salários, carga horária menor, e férias remuneradas, 

isso sempre foi vista como um prejuízo para os patrões, porém só a partir do governo 

de Vargas em 1930 “a questão social trabalhista assumiu caráter prioritário por parte 

do Estado” (SANTOS, 2009, p. 46). 

O processo político ocorrido em 1930, e o advento do Estado Novo em 1937, 
não foi um movimento isolado sem precedentes, ocorreu devido a grandes 
efervescências e transformações na sociedade brasileira a partir da década 
de 1920. O crescimento das camadas médias, entre elas os trabalhadores, 
foi essencial neste procedimento. O sistema oligárquico, que caracterizava a 
Primeira República, mostrava sinais de incapacidade e enfraquecimento. 
Portanto, os indicativos de esgotamento do sistema político levaram a sua 
cisão e a criação de um eixo alternativo de poder (JAQUES, 2014, p. 16). 

O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio surgiu para interferir no conflito 

entre capital e trabalho, “a intervenção estatal visava a harmonia nas relações entre 

empregadores e empregados, substituindo a ideia de luta de classe pela de 

conciliação” (SCHMIDT, 2013, p. 1). 

Em 1933 foi estabelecida a Inspetoria Regional em Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul, passando ser chamada de Delegacias Regionais do Trabalho em 1940. Após 

alguns anos, foram implantadas em outras regiões do estado, em Passo Fundo em 

1945, e Pelotas em 1948. 

Na medida em que o trabalhador ia solicitando a sua carteira de profissional 
os dados registrados eram encaminhados ao Ministério do Trabalho, órgão 
responsável pela emissão do documento, mas as fichas eram arquivadas na 
DRT do estado. [...] o número de fichas preenchidas entre os anos de 1933 e 
1968 é, aproximadamente, de 627.000” (GILL; LOPES, 2018, p. 281). 

O primeiro Capítulo contextualiza o papel dos imigrantes alemães na chegada 

ao Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, desde 1824. O processo imigratório 

desencadeou a partir de problemas sociais, econômicos e políticos, logo após, foram 

desenvolvidas políticas imigratórias por parte do império alemão, tornando um fator 

importante no crescimento econômico. O Brasil, passa por um momento de 

transformação, a pressão pelo fim da escravidão, e o desenvolvimento industrial, 

ocasionaram a passagem da mão de obra escravizada, para a substituição do trabalho 

livre. O surgimento da ideologia do “perigo alemão” (GERTZ, 1991). 

No segundo Capítulo será analisado perfil do trabalhador imigrante alemão 

através do acervo da DRT/RS (1933-1943). Na pesquisa será utilizada a metodologia 
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serial-quantitativa, descrevendo quais atividades profissionais os imigrantes se 

destacavam, entre outros fatores relevantes.  

Na busca informativa, é possível observar que as fichas profissionais contêm o 

nome das fabricas, seja no comércio, sendo que a maioria das indústrias eram de 

origem alemã. 

Sabemos que era considerável o número de indústrias e estabelecimentos 
administrados por proprietários de origem alemã no Rio Grande do Sul, e que 
houve uma gradativa expansão do número dessas empresas. Os 
contingentes significativos de imigrantes, embora não tão volumosos quanto 
nas décadas anteriores, continuaram a ingressar no Brasil após 1930, muitos 
se destinavam diretamente a indústria (SCHMIDT, 2013, p. 6). 

É possível que estes imigrantes alemães já viessem para o Brasil, com garantia 

do emprego, visto que a maioria já estava empregada quando solicitou a carteira 

profissional. O trabalhador alemão se concentrava em indústrias e fábricas de origem 

alemã, este fato pode ser uma facilidade para obtenção do emprego nos comércios e 

indústrias do Rio Grande do Sul. 
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2 Brasil e Alemanha  
 

 

2.1 Imigração alemã na América do Sul 
 

O movimento imigratório de alemães para o Brasil ocorreu a partir do século 

XIX e continuou no século seguinte. Em 1824 foram enviados os primeiros colonos 

alemães para a formação de uma colônia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A 

chegada destes imigrantes deu-se por motivos políticos, econômicos e sociais, 

forçados a deixar sua terra natal em busca de melhores condições de vida na América 

do Sul. 

Para compreender o sistema imigratório, precisa-se analisar alguns fatores que 

sucederam na Alemanha. Primeiramente, quando iniciou a imigração alemã para o 

Brasil, a Alemanha estava em processo de unificação, encontrava-se dividida entre o 

Reino da Prússia e a Áustria. Somente em 1871 ocorreu a unificação da Alemanha, 

sob o comando do rei da Prússia Guilherme I e do primeiro ministro Otto Von Bismark, 

logo após, se tornando Chanceler do Império Alemão, a Alemanha passou a ser uma 

potência econômica e militar. (VIDIGAL, 2009, p. 287 - 317). 

No processo de unificação da Alemanha houveram transformações 

relacionadas sob a visão dos emigrantes alemães pelos Estados, Cunha e Gärtner 

(2003) explicam: 

Enquanto, nos anos 1820, a questão emigratória ainda era vista como uma 
questão sociopolítica interna de cada Estado, a partir dos anos 1840 a 
emigração passou a ser encarada como pertinente e grande significado para 
o conjunto da nação alemã (CUNHA; GÄRTNER, 2003, p. 17). 

Esta mudança surge a partir de 1840, com o crescimento do nacionalismo na 

Alemanha, passa a ser considerado de interesse do Estado, sendo encarado como o 

fator principal para o desenvolvimento da economia política alemã. Os imigrantes, 

mesmo em outro país, deveriam preservar sua cultura, como a língua de origem, 

religião, tradições, mantendo sua lealdade a pátria, e construir um “mercado 

consumidor”, para fornecer produtos para a indústria na Alemanha. 

Entretanto, no século XIX, a Alemanha passava por uma transição de 

separação de uma organização feudal para o sistema capitalista industrial. Carlos 

Eduardo Piassini (2017) retrata que no início do processo industrial com aumento 

populacional e a distribuição desigual de terras ocasionaram mudanças sociais e a 

vinda em grande escala de imigrantes alemães para o Brasil. 
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O aumento demográfico, aliado a constantes más colheitas gerou pobreza e 
sérios problemas de abastecimento, adensando a população de famintos. 
Consequentemente, houve sensível aumento da criminalidade. Com a 
desarticulação da estrutura feudal no século XIX, [...] pela introdução do 
capitalismo na indústria e no campo. Essas mudanças deixaram milhares de 
pessoas expostas à fome e à margem dos novos processos produtivos. 
Restou a elas engrossar as fileiras de assalariados das cidades, a 
mendicância, a vagância, a vagabundagem ou migrar (PIASSINI, 2017, p. 29 
- 31). 

Contudo, o Brasil precisou convencer a Alemanha oferecendo confiança para 

o país que manifestava receio da chegada de imigrantes, sendo que a Alemanha 

pretendia enviar imigrantes para a América do Norte, porém, corria o risco que os 

mesmos vinculassem a economia e a cultura a Inglaterra, sendo assim, perdendo a 

ligação com sua nação. Entretanto, o Brasil teria que certificar que os imigrantes 

teriam seus direitos. 

O imigrante deveria vir livremente para o Brasil, desobrigado de prestar 
serviços a algum proprietário, ou ao governo, e chegando, não deveria ser 
separado de seus compatriotas e ter garantidos todos os direitos (inclusive a 
liberdade de culto) que qualquer país civilizado oferecia aos seus cidadãos 
[...] (CUNHA; GÄRTNER, 2003, p. 21). 

Todavia, nos primeiros anos do século XIX, não haviam políticas, voltadas para 

imigração no Brasil, realizava-se de forma espontânea, e a maioria eram colonos 

portugueses do sistema escravocrata. O objetivo era chamar atenção destes 

imigrantes europeus, para as regiões do Sul, dando incentivo. 

Como incentivo para a vinda desses imigrantes, foram concedidas grandes 
vantagens: o pagamento do transporte, a demarcação prévia das terras, o 
fornecimento gratuito de instrumentos agrícolas, sementes e animais, entre 
outros (PIASSINI, 2017, p. 31). 

Com as condições precárias dos camponeses na Alemanha, e com todos esses 

estímulos, o crescimento emigratório ganhou força. Piassini menciona que somente 

em 1808, com a fixação da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro, passou a ser 

encarado como política de colonização e emigração oficial do governo. 

As políticas Imperiais direcionadas a colonização no Rio Grande do Sul não 

estavam voltadas apenas pela semelhança do clima da região sul com o da Alemanha, 

mas sim, para manter a harmonia e a proteção da fronteira, e a ocupação de terras 

não utilizadas, para desenvolver a agricultura, concebendo o progresso no Brasil. 

Outro aspecto significativo foi o Brasil, que por sua vez estava sob coação de 

outros países para o fim da escravidão, e com a vinda em grande quantidade de 

imigrantes europeus, seria uma forma de substituir a mão de obra escravizada, pela 

dos imigrantes brancos. 
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[...] a pressão inglesa para o fim do trabalho escravo se constituiu como 
elemento importante para fazer o governo brasileiro investir na imigração de 
europeus. Embora, em um primeiro momento, essa empresa pudesse ser 
onerosa, a médio e longo prazo representaria uma alternativa vantajosa para 
a solução do problema da mão-de-obra que ganhava corpo (PIASSINI, 2017, 
p. 31). 

Porém, João Guilherme Paiva, relata que a historiografia deixa claro que não 

ocorreu a substituição do escravizado para o imigrante de forma repentina, isso 

aconteceu de forma gradual. Paiva (2013) esclarece que no século XIX, com avanços 

tecnológicos que integravam na sociedade, e decorrentes exportações e crescimento 

na área rural do Brasil, a imagem do escravizado não combinava com os avanços que 

o país. A partir dessas mudanças, a substituição pelo trabalho livre seria uma forma 

de apagar aos poucos o trabalho escravo. 

Mesmo com políticas voltadas para o fim da escravidão no Brasil, até 1850, a 

mão de obra escravizada era predominante no Brasil. Com a proibição do tráfico 

atlântico de escravizados, os fazendeiros, principalmente os cafeicultores, sabiam que 

uma hora teriam de substituir esta mão de obra. A vinda de imigrantes europeus para 

o centro e sul do Brasil, seria uma forma de “branquear” o país. 

Entre os anos de 1890 a 1914, houve crescimento imigratório de alemães no 

Brasil. Isso acontece pela unificação da Alemanha, que torna a imigração alemã como 

agente econômico para o país, e em 1859 os Estados independentes da Alemanha 

proibiram provisoriamente a vinda dos alemães para a América do Sul, pela falta de 

lealdado do Brasil em cumprir os acordos sobre os imigrantes, usando a mão de obra 

em trabalhos precários. Mas depois da unificação, foram formadas políticas voltadas 

para os imigrantes alemães, garantindo manutenção no Brasil.  

Em 1896 foi desenvolvida uma política germanista (Deutschtum), a partir de 

uma legislação, que dariam auxílio aos imigrados e os futuros imigrantes, ajudando 

principalmente na formação e manutenção de escolas alemãs e apoio a igreja 

evangélica alemã. Esta política foi direcionada principalmente para que os imigrantes 

alemães e seus descendentes não perdessem sua ligação com a “velha pátria”, tal 

como os costumes e a língua, a ideia baseava-se em essencialmente criar um 

mercado de consumo para as indústrias alemãs. Garantindo estes direitos, com isso, 

o fluxo imigratório aumentou. 

A Proclamação da República em 1889 e o consequente término da monarquia 

no Brasil, ocasionaram mudanças na gestão do estado, uma delas seria a 

intensificação comercial com os Estados Unidos, como na exportação do café e o 



15 

 

açúcar do Brasil, logo após, sucedendo acordo de tarifas, diminuição nas taxas de 

exportação, contendo o descontentamento de empresários nacionais e estrangeiros, 

como os alemães. 

Após alguns anos da implantação da República, houve a Revolução Federalista 

no Rio Grande do Sul entre 1893 e 1895, que seria a disputa entre federalistas e 

republicanos, com ideias opostas para o Estado. A ligação deste episódio, com os 

imigrantes alemães, está relacionada com tradições separatistas no Rio Grande do 

Sul, e possivelmente se tronar um estado independente. René Gertz (2008) explica 

que a Alemanha tinha informações sobre a possível fragmentação no Brasil.  

O que, porém, é importante fixar, é que havia relatórios de representantes 
consulares alemães sobre a possibilidade de uma fragmentação do Brasil, 
com o término da monarquia e a implantação de uma república. E em alguns 
desses relatórios se acenava com a possibilidade de o Sul, mais 
especificamente o Rio Grande do Sul, onde haveria uma forte tradição 
separatista, vir a tornar-se um Estado independente. [...] Não se sabe se os 
relatórios diplomáticos alemães sobre a possibilidade de uma secessão no 
sul do Brasil chegaram ao conhecimento de governos de outros países ou se 
em países como França, Inglaterra e Estados Unidos a imprensa refletia 
opiniões do senso comum de que na Alemanha se trabalhava com essa 
hipótese da fragmentação do Brasil e a consequente concretização de uma 
política anexionista. Verdade é que, nesse contexto, a imprensa do Rio 
Grande do Sul, em certo momento, reproduziu notícias da imprensa francesa 
de que Bismarck, antes de deixar o poder, em 1890, havia feito uma viagem 
secreta ao Brasil (GERTZ, 2008, p. 126 - 127). 

Com a suposta informação de que Bismark esteve no Rio Grande do Sul, logo 

se espalhou a notícia da invasão dos alemães em terras brasileiras, e anexação, 

assim formando a ideologia do “perigo alemão”.  

No segundo tópico do seguimento do primeiro capitulo, será desenvolvido como 

essa ideologia do perigo alemão afetou o cotidiano dos imigrantes alemães no Brasil, 

no período Varguista. As violências cometidas pelo Governo oprimiram os teuto-

brasileiros, reprimindo seus costumes, proibição da língua alemã, cultos protestantes, 

e a depredação de casas comerciais de alemães. Será abordada as tensões entre 

Brasil e Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial, a formação de governos 

ditatoriais, e a exaltação do nacionalismo. 

 

 

2.2 O perigo alemão 

 

O primeiro ponto a ser discutido é quando surgiu o termo “perigo Alemão”. 

Porém, não se sabe o momento exato que iniciou este discurso, mas os autores René 
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Gertz (1991) e Marlene de Fáveri (2005) descrevem que isto ocorre desde a Primeira 

Guerra Mundial, principalmente pelas pretensões imperialistas da Alemanha. 

Em um trecho do livro de Fáveri, é explicado:  

A ideia de que os países sul-americanos seriam anexados ao Reich alemão 
não surgiu na Segunda Guerra, mas já pululava em fins do século XIX e era 
proveniente da forma imperialista com que a Alemanha tratava os povos da 
África e Ásia (FÁVERI, 2005, p. 41). 

Entretanto, René Gertz (1991) menciona alguns trechos de ideólogos e 

estrategistas que acreditavam em uma possível anexação, e criação de uma colônia 

alemã. Gertz, faz uma citação de uma parte do livro de Robert Gernhard, publicado 

em 1900:  

Ainda é tempo para que na Alemanha se tome consciência [da necessidade 
de entrada de capital alemão] e haja uma antecipação em relação aos norte-
americanos, pois entre o número realmente grande da população de língua 
alemã no sul do Brasil o capital alemão conquistará espaço com maior 
rapidez e facilidade do que no restante do Brasil e poderia então iniciar a 
partir do Sul a sua marcha vitoriosa sobre todo o país (GERTZ, 1991, p. 15 - 
16). 

Apesar disso, este discurso ganhou força novamente entre 1930 e 1940, com 

a ascensão de Hitler ao poder seria uma forma de retomar as ideias imperialistas. 

Em 1930 Getúlio Vargas iniciava seu discurso nacionalista, com grande 

semelhança na propaganda de Adolf Hitler. Porém, o Brasil estava em uma disputa 

ideológica e “mercadológica” entre Estados Unidos e Alemanha, e Vargas teria que 

escolher qual lado ficaria. Fachel (2002) relata: 

Sob pressão econômica e militar dos Estados Unidos, precisando de 
financiamento para a construção da Siderúrgica de Volta Redonda, na 
manutenção das exportações para os aliados e nas eminências de sofrer uma 
ocupação no nordeste brasileiro, Vargas foi coagido a se definir (FACHEL, 
2002, p. 37). 

Os Estados Unidos usaram de diversas formas para impedir a relação 

comercial entre Brasil e Alemanha. Conforme Fachel explana, “a estratégia norte-

americana foi a Política de Boa Vizinhança, o Pan-americanismo e ampliação da 

dependência financeira latino-americana” (FACHEL, 2002, p. 40). Estas medidas 

adotadas pelos americanos tiveram efeitos, mesmo sendo mais favorável a 

cooperação com os alemães, do que com os americanos. 

Para o Brasil foi mais interessante comerciar com a Alemanha do que os EUA, 
na década de 1930. As casas comerciais com origem alemã no Brasil tinham 
maior facilidade de importar e exportar, devido aos contatos na Europa, no 
meio colonial e nas grandes cidades do Brasil meridional (FACHEL, 2002, p. 
39). 
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Com o término da relação comercial entre Brasil e Alemanha, Vargas teria que 

provar que estava mesmo ao lado dos Estados Unidos, assim começaram as 

repressões aos alemães e descendentes que viviam no Brasil. As violências 

cometidas foram tanto religiosas, como econômicas e físicas, pelo governo varguista. 

Neste período as mídias tiveram um papel fundamental para a disseminação de 

informações manipuladas e maldosas contra os teuto-brasileiros, principalmente 

generalizando que todos os alemães eram nazistas e que teriam que ser combatidos. 

Assim, se tornando como um perigo a nação brasileira.  

Fáveri (2005) descreve como a imprensa operava para espalhar notícias 

equivocadas e mentirosas, da seguinte forma: 

A imprensa teve participação inquestionável em provocar clima de suspeição, 
espalhar rumores e provocar o medo. Os jornais que circulavam em Santa 
Catarina na época da guerra estavam conectados a outros, nacionais e 
internacionais, reproduzindo, por vezes modificando, noticias “escolhidas”, 
dependendo de que imagem queriam formar. Aliados a partidos e a políticas, 
utilizados como instrumento de intrigas e disputas entre grupos antagônicos, 
“imprimiam” aos leitores discursos que incitavam a esta ou aquela idéia - 
manipulavam, normatizavam e pretendiam formar opiniões. (FÁVERI, 2005, 
p. 47) 

A partir de 1942, com a entrada do Brasil no conflito, as tensões só pioraram 

para os descendentes dos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Assim, foi uma 

forma de piorar esse imaginário do medo, para a população brasileira. 

Nos jornais da época foram criados panfletos para que a população brasileira 

se prevenisse contra a “quinta-coluna”, denominação usada para reconhecer nazista 

ou espião. Na imprensa eram utilizadas diversas designações, como “traidores da 

pátria”, “espiões”, “perigosos”, “nazistas”, entre outros. Desta forma fica claro que o 

Governo criou este imaginário do medo, ocasionando receio da população, contra 

estes descendentes. 

Em uma parte do livro de Fáveri, ela questiona: 

Como as pessoas recebiam estas leituras? Dependendo do lugar social, ou 
origem étnica, as representações eram diferentes. Para os brasileiros, os 
alemães e italianos representavam o demônio, o nazista, o “quinta-coluna” 
traidor (FÁVERI, 2005, p. 48). 

A pesquisa de Fachel (2002) representa alguns trechos editoriais de revista 

Vida Policial, Órgão da Repartição Central de Polícia, onde divulgavam matérias 

explicitando o objetivo de perseguir estes imigrantes alemães, sendo chamados de 

nazistas. Revelando o perfil da polícia gaúcha no período do Estado Novo. 

Não é somente Hitler e o nazismo, como muitos pretendem, que nós estamos 
combatendo. Estamos também lutando contra toda a Alemanha, contra este 
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pan-germanismo [...]. O perigo alemão não se originou em 11 de novembro 
de 1918 e muito menos em 1933 [...]. Tem suas origens [...] na criação de um 
Estado Nacional Alemão (VIDA POLICIAL, 1943 apud FACHEL, 2002, p. 112 
- 113). 

A mídia obteve grande participação na circulação de informações maldosas 

contra os imigrantes alemães, fica claro que a polícia tinha o objetivo de exterminar o 

germanismo.  

O livro Nacionalização e imigração de Telmo Lauro Müller (1994), descreve a 

perseguição da polícia aos pastores luteranos, “[...] a Igreja Luterana nada mais era 

que um “Entreposto cultural do nazismo” ou “trampolim nazista” (MÜLLER, 1994, p. 

91). Muitas Igrejas foram saqueadas pelas autoridades, como livros escritos em 

alemão, bíblias, entre os móveis das paróquias, queimando Igrejas. Muitos pastores 

eram obrigados a colocar a bandeira do Brasil do lado do altar, o culto deveria ser 

falado em português, assim os pastores passaram ser os principais perseguidos pela 

polícia do Estado Novo. 

A Igreja, a escola e a imprensa eram os mais afetados pelo autoritarismo do 

Governo de Vargas. Isto ocorre, pelo fato que estes elementos foram essenciais para 

os imigrantes alemães, para a permanência de sua identidade.  

 

 

 

3 O trabalhador imigrante alemão no Rio Grande do Sul 
 

 

3.1 Perfil do profissional imigrante alemão  
 

O acervo da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul é composto 

por fichas de qualificação profissional, ou seja: um formulário que registrava os dados 

dos trabalhadores e das trabalhadoras que solicitaram a Carteira Profissional. Como 

abordado no capítulo 1, o Rio Grande do Sul contou com importante participação de 

imigrantes alemães, sendo que parte deles também solicitou Carteira Profissional. 

No Banco de Dados foram encontradas 856 fichas de qualificação profissional 

de pessoas nascidas na Alemanha. Para chegar nesta determinada numeração foi 

preenchido o campo “país de nascimento” e, em seguida, contém Alemanha”. É 

possível fazer o cruzamento de dados, porém nem sempre as informações numéricas 
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baterão com os resultados, isto ocorre, por que nem sempre todos os campos das 

fichas foram preenchidos.  

Começando com o campo “país de nascimento”, encontramos 856 fichas de 

empregados de origem alemã, sendo que 748 eram do sexo masculino, e apenas 108 

do sexo feminino. No período entre 1933 e 1943, as fichas mostram a concentração 

do sexo masculino nas indústrias, sendo que, a mulher ainda estava em processo de 

inserção no mercado de trabalho. 

O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a 
década de 1940, em Pelotas, indicava uma população de 104.553, sendo 
53.376 mulheres. Já o setor industrial pelotense compreendia apenas 598 
mulheres e 5.784 homens (GILL; LOPES, 2018, p. 289). 

No Gráfico 1, sobre o estado civil feminino, foram encontradas 106 fichas 

profissionais, destacando as mulheres solteiras com 55,66% dos resultados, em 

segundo lugar as casadas com 36,79% e por fim as viúvas 6,60%. Decorrente aos 

dados, averiguou-se maior centralização de trabalhadoras do sexo feminino solteiras 

atuando no mercado de trabalho. Apesar disso, no período era normal que as 

mulheres após o casamento se desvinculassem dos empregos. 

 

 

Gráfico 1 - Dados sobre o estado civil de mulheres nascidas na Alemanha. Fonte: Bando de Dados da 
DRT/RS, 2019. 

 

Segundo Lopes (2018, p. 39) “Após o casamento muitas mulheres saiam do 

mercado de trabalho, tendo em vista que o ideal era que a renda familiar fosse gerada 

pelo trabalho do marido e que a esposa pudesse dedicar seu tempo aos cuidados 

Estado Civil Mulheres

solteiras casadas viúvas divorciadas
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domésticos e familiares”. Quando se atrela a função da mulher, ela passa 

automaticamente a ser responsável pelo cuidado familiar e do lar. 

Um ponto bastante notável constatado no Gráfico 2 sobre estado civil feminino 

é: quem seria a mulher divorciada? No período se tinha muito preconceito em relação 

a mulher separada, atrás de mais dados da mulher divorciada de origem alemã, 

chegamos ao nome Francine Limmer, que residia na cidade de Pelotas. Solicitou sua 

carteira profissional em 1941, com 41 anos de idade, e também era mãe divorciada. 

No entanto, não tem a informação da chegada desta imigrante alemã no Brasil. 

Destas mulheres que solicitaram a carteira profissional e declararam a 

quantidade de filhos, concluímos que das sete mulheres que eram viúvas, cinco 

tinham filhos, e nenhuma informação de mães solteiras, sendo assim a maior 

concentração de filhos estavam localizados em mulheres de estado civil “casada”. Das 

39 imigrantes alemãs casadas, 20 tinham filhos, variando a quantidade entre 1 a 6 

filhos por casal. E por último somente uma mulher divorciada com um filho (a), no caso 

a imigrante Francine Limmer. 

 

 

Gráfico 2 - Quantidade de filhos por mulheres. Fonte: Bando de Dados da DRT/RS, 2019. 

 

O Gráfico 3 abaixo referente ao estado civil do sexo masculino, especificamente 

dos trabalhadores teuto-brasileiros, consta a concentração de homens casados, 

oposto aos dados do gráfico 1 associado ao estado civil do sexo feminino, que 

centralizava a mulher solteira. Relacionando os Gráficos 1 e 3, primeiramente no 

estado civil solteiro (a) o sexo feminino confirma mais da metade das trabalhadoras 

alemãs, e não foi localizado nenhum filho, entretanto o sexo masculino, ocorreram três 
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casos de paternidade. Em menor quantidade os viúvos e divorciados, também se 

inclui a paternidade em todos estes casos. 

 

 

Gráfico 3 - Dados sobre o estado civil de homens nascidas na Alemanha. Fonte: Bando de Dados da 
DRT/RS, 2019. 

 

Das 748 fichas de qualificação profissional as seguintes profissões destacadas 

pelos trabalhadores alemães pelo sexo masculino, centraliza na atividade 

auxiliar/comércio com o resultado de 128, e segundo com 97 os mecânicos. Nos 

demais ofícios representados no Gráfico 4, com exceção da profissão “professores”, 

eram atividades manuais provavelmente muitos já viriam para o Brasil com 

experiência na carreira. 

 

 

Gráfico 1- Profissões homens. Fonte: Bando de Dados da DRT/RS, 2019. 
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Desde o início da imigração alemã para o Rio Grande do Sul, em 1824, 

verificamos a contribuição dos teuto-brasileiros para o crescimento econômico do 

estado, principalmente na área comercial. 

“[...] os alemães foram partícipes da identidade urbana que se constituiu na 
capital. Suas ocupações profissionais, especialmente suas relações com 
comércio no exterior, com a consolidação do comércio interno e 
industrialização de produtos e a cultura foram as principais marcas de sua 
presença” (AQUINO, 2007, p. 68). 

 

 

Gráfico 2 - Estabelecimentos que concentrava trabalhadores imigrantes alemães do sexo masculino. 
Fonte: Bando de Dados da DRT/RS, 2019. 

 

As presentes fábricas apresentadas acima contavam, entre seus 

trabalhadores, com grande grupo de profissionais germânicos. Já foi mencionado 

neste trabalho que, muitas destas empresas eram fundadas por imigrantes e 

descendentes de alemães. A fábrica de chocolate Ernesto Neugebauer e Cia., 

fundada por três irmãos alemães em 1891, em Porto Alegre, foi uma das empresas 

que mais empregou germânicos, de ambos os sexos.  

Provavelmente, os profissionais de origem alemã, teriam facilidade de se 

empregar no novo país. Possivelmente, estes trabalhadores estrangeiros já viessem 

com a garantia do emprego nestas indústrias alemãs. Pesavento (1985) relata que no 

processo imigratório dos alemães para o Brasil, especificamente no Rio Grande do 

Sul, contribuíram para o desenvolvimento industrial. 

[...] surgiu o artesanato nos núcleos coloniais, baseado fundamentalmente na 
“habilidade técnica” do imigrante, muitas vezes conhecedor de um ofício na 
sua terra de origem. O próprio desenvolvimento da atividade agrícola permitiu 
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que uma parcela dos colonos não se dedicasse integralmente ao cultivo da 
terra e pudesse especializar-se na produção artesanal e na venda de seu 
produto para o mercado. Tratava-se basicamente, de uma produção mercantil 
não capitalista, na qual o artesão, com ferramentas simples, produzia para o 
consumo local e para o mercado, com o auxílio da mão-de-obra familiar 
(PESAVENTO, 1985, p. 27). 
 

 

Gráfico 3 - Profissões mulheres germânicas. Fonte: Bando de Dados da DRT/RS, 2019. 

 

Das 108 fichas de qualificação profissional de mulheres, foram constatadas 

maior participação das mulheres nos setores do comércio e costura. As mulheres 

germânicas estavam em indústrias têxtis, desenvolvendo atividades de costuras. 

Lopes (2018) explica que nas primeiras décadas do século XX, ocorreram mudanças 

no comportamento feminino, através da indústria têxtil onde se relacionava as 

atividades como costura, aos tecidos e bordados, atrelados ao cotidiano das 

mulheres. Entretanto, mesmo com a inserção da mulher no mercado de trabalho, 

especialmente industrial, não significa que as mulheres ganharam igualdade. 

[...] a presença feminina nas fábricas não significou a igualdade entre os 
sexos, o trabalho feminino era visto com desaprovação, pois tirava a mulher 
de casa, de sua posição vista como natural dando a ela certa liberdade e 
independência. A casa e a fábrica tornaram-se ambientes dicotômicos, 
enquanto a casa representava a moralidade, o cuidado familiar e a educação, 
a fábrica representava a luxuria, a ignorância e o desequilíbrio familiar. O 
sonho dos pais era que as filhas arranjassem um bom casamento e não 
precisassem trabalhar, pois isso desqualificaria o feminino (LOPES, 2018, p. 
39). 
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Gráfico 4 - Espécie de estabelecimento Mulheres. Fonte: Bando de Dados da DRT/RS, 2019. 

 

Mesmo com grande porcentagem de mulheres na empresa de chocolate 

Ernesto Neugebauer, a indústria têxtil A. J. Renner e Cia Ltda desenvolveu políticas 

voltadas para as famílias de trabalhadores da empresa, porém as mulheres 

trabalhadoras eram prejudicadas, principalmente se tivessem filhos.  

A Renner possuía diversas políticas voltadas para a família do trabalhador, 
entre elas uma voltada para famílias numerosas, acima de 3 filhos, onde era 
oferecido Cr$ 200,00 por filho, contudo a ressalva para o recebimento do 
benefício era que a esposa e mãe não trabalhasse fora do lar, portanto o 
benefício era desfrutado apenas pelos operários homens e suas esposas. A 
mulher operária era oferecida a creche, porém a mesma dispunha de poucas 
vagas e a criança só poderia ficar até o primeiro ano. Logo, através dessas 
políticas contraditórias podemos perceber a intenção de manter o operariado 
masculino e experiente, enquanto as mulheres eram interessantes manter no 
seu período de maior produtividade, ainda jovem, com poucos ou nenhum 
filho (LOPES, 2018, p. 40). 

O segundo capítulo possibilitou analisar alguns dados extremamente 

importantes para a construção do perfil do trabalhador imigrante alemão, porém estes 

dados relatam que havia maior concentração de homens do que mulheres nas 

fábricas, explicado pelos fatores da época onde a mulher estava se inserindo no 

mercado de trabalho. Foram destacadas as profissões de ambos os sexos, e os 

principais estabelecimentos que empregavam os imigrantes de origem alemã, e que 

muitas destas indústrias eram também de proprietários imigrantes alemães.  

O próximo tópico averiguará um grupo específico de trabalhadores também de 

origem alemã, localizado na região de Santa Cruz do Sul. A localidade tem como 

característica a presença do trabalhador imigrante alemão no meio rural, logo após a 

criação de pequenos centros urbanos, expandindo a economia local com a venda de 
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produtos produzidos pela agricultura familiar. Serão trabalhados dados de 38 

trabalhadores nascidos na Alemanha, no período de 1933 a 1944. 

 

 

3.2 Trabalhadores imigrantes alemães em Santa Cruz do Sul/RS 

 

A imigração alemã em Santa Cruz do Sul iniciou a partir do ano de 1849 com o 

intuito de povoar a região, assim eram oferecidos pequenos lotes de terras, para que 

os recém-chegados pudessem garantir seu sustento, utilizando a força do trabalho 

familiar. Eram produzidos produtos agrícolas, que serviam para sua sobrevivência, e 

a venda para o mercado em torno da região. 

A região concentrava, em sua maioria, a presença do colono imigrante alemão, 

que se localizava em áreas rurais. Assim, ao decorrer dos anos, foram criando 

pequenos centros urbanos. Grande parcela da população em Santa Cruz do Sul, é de 

imigrantes de origem alemã, preservando a língua alemã. Algumas mudanças 

ocorreram a partir do processo de nacionalização implementado pelo Governo de 

Getúlio Vargas, a língua alemã era falada pela maioria, tanto nas atividades sociais, 

como nas culturais e religiosas, mas isso mudaria com a repressão do Estado, na 

proibição do uso da língua estrangeira. 

Através de diversos decretos, a partir de 1938 a população começa a ser aos 
poucos proibida de falar o alemão. Inicialmente a língua é proibida nas 
escolas elementares, repartições públicas e cerimônias religiosas. Depois da 
proibição será estendida a todos os locais públicos e, finalmente, o excesso 
de zelo dos funcionários policiais do município vai inclusive controlar os 
domicílios (MÜLLER, 1994, p. 122). 

O ponto inicial da pesquisa está relacionado a um determinado grupo de 38 

trabalhadores imigrantes alemães em Santa Cruz, dos quais foram selecionados no 

Banco de Dados do Acervo da Delegacia Regional do Trabalho, entre os anos de 1933 

e 1943. O primeiro campo a ser observado é a separação por sexo, que registrou 35 

pessoas do sexo masculino, e somente 3 do sexo feminino. Entre as três mulheres, 

contém diversas informações que auxiliam na construção do perfil da mulher imigrante 

alemã em especial, na inserção no mercado de trabalho na região de Santa Cruz do 

Sul. 
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Gráfico 5 - Trabalhadores em Santa Cruz. Fonte: Bando de Dados da DRT/RS, 2019. 
 

As três mulheres que solicitaram a carteira profissional, constava no estado 

civil, que todas eram solteiras e empregadas na mesma fábrica de balas Bergel e 

Baunhardt. Foi identificado que duas das mulheres eram irmãs, mediante a 

comparação dos sobrenomes e a diferença de idade de sete anos, descartando a 

hipótese se ser mãe e filha. Margarida Knudsen e Erna Knudsen, chegaram ao Brasil 

em 07/09/1922 com 11 e 4 anos de idade, respectivamente, e possivelmente vieram 

com a família. Assim, levantando mais informações sobre as irmãs, não foram 

encontradas outras fichas de carteira profissional com os sobrenomes. Em Santa Cruz 

do Sul, grande parcela da população é de origem alemã, que se localizava no meio 

rural, provavelmente os pais de Margarida e Erna não solicitaram a carteira 

profissional. 

O Gráfico 8 abaixo representa onde a maioria destes imigrantes estava 

inserido, na busca no campo “estabelecimento”, resultaram os principais 

estabelecimentos que os trabalhadores se concentravam. A indústria Cia. Brasileira 

de Fumo em Folha constou a maior quantidade de registro de trabalhadores alemães. 

Segundo Andrius Noronha (2012) a empresa era de origem anglo-americana, e filial 

da British American Tobacco (B.A.T), fundada em 1918. 

[...] a indústria fumageira local passou a incrementar o beneficiamento do 
fumo, que era exportado em forma bruta até 1919, passando a fazê-lo de 
modo mais qualificado, através do emprego de processos mais modernos, 
como o de esterilização das folhas. Além disso, a fabricação de cigarros 
passou a ser feita de maneira sofisticada, tendo em vista o progressivo 
aumento da demanda e a preocupação com a manutenção de um padrão de 
qualidade (NORONHA, 2012, p. 72). 
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Gráfico 6 - Estabelecimentos em Santa Cruz. Fonte: Bando de Dados da DRT/RS, 2019. 
 

Áurea Breitbach (2014) esclarece que com a chegada dos imigrantes alemães 

em Santa Cruz, houve uma rápida expansão da atividade agrícola. A partir do ano de 

1882 ocorre a transição da agricultura de subsistência para uma agricultura de 

mercado, se tornando pioneira na produção do tabaco. 

[...] as origens da indústria em Santa Cruz do Sul estão profundamente 
ligadas ao dinamismo de uma agricultura voltada para o comércio 
“extrarregional”. Este, por sua vez, estimulou o desenvolvimento de 
atividades de beneficiamento de produtos primários, bem como fortaleceu o 
papel dos comerciantes-exportadores. Tal processo engendrou a 
acumulação de capital local, que foi posteriormente carregado para a 
instalação de unidades de produção e ampliação das existentes, dotando-as 
de tecnologia mais avançada (BREITBACH, 2014, p. 47). 

Mesmo com a grande parcela dos trabalhadores registrados na indústria de 

fumo, porém a “espécie de estabelecimento” que mais registrava trabalhadores 

alemães, era na fundição na área metalúrgica. Isto ocorre pelo fato de existir várias 

empresas que contratavam os trabalhadores de origem alemã, que estavam ligados 

ao exercício da fundição.  
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Gráfico 7 - Espécie de estabelecimento. Fonte: Bando de Dados da DRT/RS, 2019. 
 

O processo imigratório de imigrantes alemães para o Brasil sucedeu a partir de 

1824, podemos chamar de correntes imigratória, que aconteceram até meados do 

século XX. Cunha e Gärtner (2003) mencionam que a Alemanha, entre os anos 1890 

e 1914, a imigração alemã assumiu um papel importante na política exterior, 

principalmente após a unificação do Alemanha, onde o país investiu fortemente na 

industrialização. Várias políticas foram votadas para os imigrantes aqui no Brasil, com 

o crescimento imigratório em outros países, a Alemanha teria a garantia os imigrantes 

consumiriam os produtos da indústria alemã. Entretanto, na Figura 10 abaixo 

menciona os anos de quando estes 38 trabalhadores e trabalhadoras chegaram ao 

Brasil, o resultado menciona que tiveram maior índice de chegada de migrantes 

alemães nos anos 1920 e 1930, ressaltando que este dado é referente aos 38 

trabalhadores de Santa Cruz do Sul (1933 e 1943), retirados do bando de dados da 

DRT/RS. 

Entre as 38 fichas de qualificação profissional de Santa Cruz encontradas no 

banco de dados, 8 pessoas apontaram no campo “estrangeiro nacionalidade do 

cônjuge”, relatando que a maioria dos seus companheiros eram também de origem 

alemã, enquanto um mencionou uma holandesa e outra uma brasileira. Nas fichas 

nas quais foram informados o estado civil, 24 pessoas eram casadas e 12 solteiras, 

analisando os dados, a aproximação perfil do trabalhador imigrante alemão em Santa 

Cruz eram homens e mulheres na faixa etária de 20 a 35 anos de idade, sendo que 

21 desses casados informaram que tinham filhos, que consta de 1 a 5 filhos por casal. 

 

Espécie de Estabelecimento

Fundição beneficiamento de fumo

Construção Fábrica de Caramelos

Fábrica de Balas
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Gráfico 8 - Período de chegada ao Brasil. Fonte: Bando de Dados da DRT/RS, 2019. 
 

Grande parcela dos imigrantes chegou ao Brasil ainda jovens, formando suas 

famílias no novo pais. No campo das profissões e estabelecimentos, percebe-se que 

estes migrantes ficaram concentrados em indústrias alemãs, facilitando na sua 

contratação, e permanecendo ligado as suas origens étnicas e culturais. 
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4 Conclusão 

 
 

No capítulo I “Brasil e Alemanha” foi contextualizado o processo imigratório de 

alemães para o Brasil, destacando a importância do imigrante alemão para o 

desenvolvimento econômico do Brasil, e principalmente no estado do Rio Grande do 

Sul. A implementação de políticas voltadas para os imigrantes, de ambos países, 

favoreceu para que estes imigrantes alemães procurassem uma nova vida na América 

do Sul. 

Logo após, a “Revolução” de 1930 Getúlio Vargas transformaria o cenário do 

trabalhador Brasileiro, período caracterizado pelo surgimento da carteira profissional 

que garantiriam os direitos trabalhistas, e a implantação da ditadura do Estado Novo 

em 1937. O governo ficou marcado pela centralização do poder que afetaria os teuto-

brasileiros, muitos foram perseguidos e torturados, reprimindo sua cultura. 

O capítulo II fez uma breve análise do perfil do trabalhador imigrante alemão 

entre os anos 1933-1943, através do Banco de Dados do acervo da Delegacia 

Regional do Trabalho (DRT/RS), informando a quantidade de imigrantes alemães que 

solicitaram a carteira profissional. O papel das trabalhadoras de origem alemã também 

foi destacado, como as principais atividades exercidas e espécie de estabelecimento 

que localizavam. A pesquisa no banco de dados do acervo foi a principal fonte para a 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso, possibilitando ser utilizada em outros 

possíveis trabalhos acadêmicos. 
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