
190 ANOS DA COLONIZAÇÃO ALEMÃ NO PARANÁ 
 
Desde a nossa Independência em 1822, intensificou-se a preocupação de ocupar todo o território 
brasileiro: só ela garantiria a soberania nacional. Ocupar os vazios demográficos, buscar mão-de-
obra, suprir a crise de abastecimento de alimentos e bens primários, foram os principais objetivos 
que levaram o Governo Imperial e o Paraná a fomentar uma política imigratória. 
 
Os fluxos das vindas de imigrantes correspondem a origens diferenciadas, coerentes com as 
constantes mudanças políticas da Europa. Por obra do Império Brasileiro, foi firmado em Bremen, 
por exemplo, um contrato com o colono Peter Roth, um dentre muitos, em 1828. Nessa época, os 
habitantes da Prússia e dos Estados Germânicos sofriam com as Guerras Napoleônicas e as guerras 
de unificação, período que vai da queda do milenar Sacro Império Romano-Germânico à criação da 
Confederação Germânica (Deutscher Bund), o Zollverein (aliança aduaneira de estados germânicos) 
e finalmente a unificação da Alemanha em 1871.  
 
Os pioneiros alemães eram naturais das imediações de Trier, do Hunsrück e de outras regiões do sul 
da Alemanha. Muitos saíram do porto de Bremen no navio Charlotte Louise e chegaram 
primeiramente em 19/02/1829 a o que é hoje a cidade de Rio Negro. Foram recebidos por João da 
Silva Machado, o Barão de Antonina, homem de uma vontade férrea e de grande inteligência, que 
foi o construtor da Estrada da Mata, vital para a região e insigne fundador de Rio Negro.  
 
Da história do Brasil contada pelos portugueses, notados são os elogios ao barão, entretanto não 
existe nada de romântico, de glamour ou ilustre olhando pelo lado dos colonos imigrantes. A política 
imigratória brasileira começou prometendo aos colonos europeus terras, subsídios financeiros 
iniciais e animais de acordo com o número de pessoas na família, mas logo os acordos deixaram de 
acontecer.  
 
Os alemães que no Paraná chegaram, eram trazidos para povoar regiões do sul de modo que 
contivessem uma possível expansão territorial das Províncias Unidas do Rio da Prata, como parte 
do legado das disputas entre Portugal e Espanha. Esses camponeses germânicos, sem nenhuma 
perspectiva na sua terra natal, à beira da inanição, sem ter a que mais recorrer, viram no discurso 
interesseiro do governo do jovem Brasil o último recurso ao sofrimento de suas famílias. Assim, 
desde seu transporte, os imigrantes eram aproveitados para servir de calado aos navios, porque 
eles não poderiam voltar vazios e, chegando em Terra Brasilis, eram então apinhados em paus de 
arara tedescos e despejados, os que sobreviviam, junto a capões e glebas.  
 
Com a roupa do corpo e poucos pertences, sem recursos financeiros, tiveram que, em tempo 
recorde, aprender uma nova língua, construir suas próprias ferramentas, desbravar a mata, angariar 
recursos, erigir suas moradas, cultivar as terras e criar seus animais.  
Assim, com o sofrimento do desespero na partida e a surpresa da desilusão na chegada 
indelevelmente marcados em suas almas, os filhos da milenar Trier não se abateram. Tinham vindo 
para ficar. Com destemor e persistência, trabalharam a terra, dentro das 400 braças em quadra que 
os barões do governo ainda honraram.  
 
Posteriormente outras famílias alemãs estabeleceram-se em Curitiba, Ponta Grossa e Lapa. Em 
cenários similares entre si, o governo dava poucas condições para as colônias prosperarem. Os 
imigrantes pareciam um mal necessário. Tanto é que, mais de cem anos depois do início da 
imigração, sem deixar de se integrar ao Brasil e às outras etnias, os descendentes, que a duras penas 



e alento reminiscente dos pioneiros, guardaram sua cultura na culinária, costumes e língua, 
suportaram até a descabida, vil e vergonhosa discriminação durante a 2ª Guerra Mundial. O 
comércio era fiscalizado, o idioma alemão banido, os rádios lacrados, os clubes teutos fechados. Em 
Curitiba o clube Concórdia foi um deles. 
 
A primeira leva de imigrantes alemães foi de 20 famílias com 100 pessoas em 19 de fevereiro de 
1829, vindos para Rio Negro ao sul do estado. A segunda leva compunha-se de 27 famílias com 138 
pessoas. 
 
Dentre essas famílias: Arbigaus, Auerswaldt, Becker, Bley, Bornemann, Bostelmann, Buch, 
Buchmann, Busmann, Carstens, Dietrich, Ehrardt, Evers, Fendel, Fuchs, Ganzert, Grahl, Grein,  
Guerber, Gotliebl, Harth, Henning, Hemerici, Hirt, Hauer, Katzwinkel, Kassemodel, Köning, Kirchner, 
Koster, Lang, Linsingen, Lüders, Mäder, Meidl, Metzger, Müller, Neumann, Olsen, Pixius, Pinter, 
Pletz, Pfeffer, Rauen, Resller, Ritzmann, Sabtke, Shelegel, Schlotmann, Scherer, Scheleder, Schultz, 
Schmidt, Schneider, Schuster, Sthalke, Stang, Stoterau, Swarowski, Trippel, Tyrek, Wanser, Weber, 
Witting, Wormsbecker, Zimmermann, Zornig e outras. 
 
Desembarcaram no Paraná, além dos alemães de Trier, os do Hunsrück, da Baviera, os do Volga, da 
Pomerânia, os menonitas da Frísia. Eram distintos dialetos, ramos profissionais, hábitos e religiões. 
A vinda de alemães com maior intensidade deu-se, contudo, a partir da emancipação política do 
Paraná em 1853. 
 
Aqui tiveram um intercâmbio cultural, algo raro em sua terra natal. A saga dos pioneiros alemães 
no Paraná resultou em uma dúzia de cidades, onde os sobrenomes de difícil pronúncia para os 
falantes do português evidencia a descendência dos bravos colonizadores: Rio Negro, Lapa (antiga 
Vila do Príncipe), Curitiba, Palmeira, Wittmarsum, Guarapuava, Entre Rios, Rolândia, Marechal 
Cândido Rondon e outras. A presença alemã no Paraná é bastante visível e permeia as atividades 
cotidianas, notadamente pelas novas técnicas de cultivo agrícola, pelas cooperativas, pelas danças, 
pela culinária, pela religião, pelo folclore, pela economia, cultura, história, sociedade, política, etc. 
As raízes alemãs do Paraná conferem a disciplina que nos é peculiar, o amor ao trabalho, a 
determinação, a alegria tão característica de nosso povo, que em uma sinergia harmoniosa com as 
demais etnias aqui presentes, fazem deste chão, desta terra das araucárias, um lugar tão especial 
para se viver. 
  
A Associação Pró-memória da Imigração Germânica (AMIG), parte viva dessa história, nestes 190 
anos da Colonização Alemã no Estado do Paraná, em 19 de fevereiro de 2019, gostaria de lembrar 
desses primeiros heróis imigrantes que construíram do absoluto nada um futuro lídimo e profícuo 
e de homenagear tantos outros que os sucederam e que até hoje, a cada geração, prosperaram o 
Estado do Paraná com seu trabalho e sua cultura. 
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