
 

A imigração alemã no Brasil 
Desde a sua descoberta a história do Brasil foi marcada por alemães. Já no 
século 16, ainda do tempo do Brasil Colonial, encontramos os primeiros registros 
sobre a imigração alemã. Resumindo, pode se afirmar que a contribuição dos 
alemães na colonização e formação da sociedade brasileira, foi marcante e 
característica: 

 
1. Os primeiros assentamentos de imigrantes de língua alemã foi no estado 

da Bahia (Suíços-Alemães), sendo em 1818 o assentamento Leopoldina 
(Nova Viçosa), em 1821 Frankenthal (Nova Viçosa) e 1822 em Ilhéus e 
no estado do Rio de Janeiro em houve o assentamento em Nova Friburgo, 
em 1818 (1.500 Suíços) e 1824 (334 alemães de Hessen); 

2. A imigração e colonização alemã tiveram um papel de destaque quanto à 
diversificação da agricultura, na ocupação urbana e no desenvolvimento 
industrial e cultural; 

3. A imigração para o Rio Grande do Sul a partir de 1824 foi a maior e mais 
organizada até os anos 70 do século 19. De 1824 a 1969 vieram 250.106 
imigrantes de língua alemã para o Brasil; 

4. Por sua língua (não- latina), sua escolaridade e sua religião, os imigrantes 
ofereceram forte resistência e se distinguiram por continuarem a falar 
alemão até os dias de hoje; 

5. Em grande parte do país encontram-se instituições religiosas, baseadas 
em tradições alemães; 

6. A escola alemã e a imprensa contribuíram para elevar a alfabetização e 
aumentar a prática da leitura. Em 1931 havia 1.345 escolas com 56.873 
alunos; 

7. A formação de uma típica sociedade rural, com uma herança central-
europeia, ofereceu uma contribuição significativa para o desenvolvimento 
de um comércio familiar no Brasil e a estruturação agrícola, com base em 
fortes associações, bem como iniciativas particulares; 

8. Intercâmbio técnico-científico entre o Brasil e a Alemanha contribuem 
para o progresso da Academia e o desenvolvimento tecnológico; 

9. Fundaram-se organizações de ajuda e centros de atividades livres. Estas 
organizações tinham dupla função: Elas assumiram o caráter assistencial 
ou lúdico proporcionando oportunidade de encontro de grupos étnicos. 
Tratava-se  de atividades  livres que ofereciam  oportunidade de  assumir  
tradições  e usos  que, por sua vez , aos poucos, foram  assumidos pelos 
brasileiros; 

10. A vida cultural dos imigrantes, por seus costumes alimentares, por peças 
de teatro, por canções profanas e religiosas, por bandas de música, por 
programas de rádio e outras, influenciou a sociedade brasileira em todas 
estas áreas. 

 



 

 

 

 

 

 


