Por que vieram
Inicialmente patrocinada por Dom Pedro I a
colonização do Brasil por alemães tinha o objetivo
de povoar regiões desabitadas do Brasil essencialmente o sul, sujeito a invasões e guerras
constantes. Buscava trazer soldados estrangeiros
para o exército brasileiro.
Posteriormente a emigração alemã, se explica pelas
grandes transformações sócio-político-econômica
ocorridas na Europa. No Brasil do século XIX
abriram-se condições favorecendo a imigração. Na
segunda metade do século, chegaram os imigrantes
europeus com a finalidade de servir como
mão-de-obra para as lavouras do café e fornecer
camponeses para núcleos coloniais.
As primeiras colônias
Os primeiros colonos alemães chegaram em São
Leopoldo, Rio grande do Sul, em 25 de Julho de
1824, eram 39 pessoas.
O primeiro período da imigração ocorreu de 1824 a
1830, quando entraram na colônia 4 856 pessoas.
Posteriormente outras colônias foram fundadas
também no Sul, como: Colônia São Lourenço,
Colônia Santo Ângelo e Colônia de Ijuhy.
Além do Sul fundaram colônias no Rio de Janeiro e
em Minas Gerais.

Onde ficaram
O destino dos imigrantes no Brasil ficava nas mãos
dos receptores brasileiros que os distribuíam,
considerando habilidades, interesses (geo) políticos
e econômicos.
Foi grande a diversidade cultural dos grupos de
alemães que aportaram no Brasil no século XIX.
Eles vieram para povoar, preferencialmente, as
colônias das Regiões Sudeste e Sul do país, onde
foram estabelecidas, por iniciativa do governo
imperial, as colônias de São Leopoldo (RS), São
Pedro de Alcântara e Mafra (SC) e Rio Negro (PR).
Ainda no século XIX, os colonos alemães foram
conduzidos também para outras regiões do país,
como Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
e Bahia.

Fonte: Wikimedia Commons

Embarque de alemães para o
Brasil

Clube da bicicleta em Curitiba

Fonte: Wikimedia Commons

Casa no Sul do Brasil

Como se mantém
Os imigrantes e seus descendentes mantiveram
uma forte ligação com a cultura e a sociedade de
origem durante algum tempo.
Durante muito tempo frequentaram escolas de
língua alemã. Um dos exemplos mais significativos
de resistência cultural. Mantiveram escolas alemãs
vinculadas a comunidades evangélicas e católicas
nas colônias.
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Entre eles, pouco a pouco, os traços de
germanidade foram se moldando a cultura
Escola Alemã no final do século
brasileira. A língua alemã passou a ser falada
XIX
menos em público. Diminuíram também as
atividades das sociedades e clubes recreativos. A
educação passou a ser feita na língua portuguesa.
Em certos meios, ser alemão passou a assumir
uma conotação inferior, de negação ou de exclusão.
Contribuições
A imigração e a colonização alemã no Brasil tiveram
um importante papel no processo de diversificação
da agricultura e no processo de urbanização e de
industrialização, tendo influenciado, em grande
parte, a arquitetura das cidades.
O imigrante alemão difundiu no Brasil a religião
protestante e a arquitetura; contribuiu para o
desenvolvimento urbano e da agricultura familiar;
introduziu no país o cultivo do trigo e a criação de
suínos.
No domínio religioso, há de se reconhecer a
influência dos pastores, padres e religiosos
descendentes de alemães.
A vida cultural dos imigrantes também teve um
papel importante na formação da cultura brasileira,
especialmente no que diz respeito a certos hábitos
alimentares, encenações teatrais típicas, corais de
igrejas, bandas de música e assim por diante.
Exemplo característico é a Oktoberfest que é uma
festa que simboliza a alegria alemã, tendo
incorporado, com adaptações e modificações, a
gastronomia, a música, a língua alemãs.
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