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1. INTRODUÇÃO 

 

As décadas de 1930 e 1940 no Brasil foram marcadas por grandes acontecimentos, 

dos quais se destacam: a implantação do Estado Novo no Brasil, o crescimento do Fascismo 

na Europa e a entrada do país na Segunda Guerra Mundial. A cidade de  Curitiba, que possui 

significativa parcela de população teuta ou descendente, teve a sua vida cotidiana afetada 

diretamente por esse grande turbilhão de acontecimentos. 

A imigração alemã representou um significativo afluxo populacional para o país, 

principalmente para as regiões sul do Brasil, onde se instalaram e constituíram suas 

comunidades, nas quais buscaram manter viva sua cultura. 

Esse afluxo migratório incentivado pelo governo no período entre o final do século 

XIX e início do século XX, teve durante o Estado Novo (1937-45), com a implantação do 

ideal nacionalista do governo de Getúlio Vargas, seu maior revés, pois as comunidades de 

imigrantes, tidos por inassimiláveis, representavam uma ameaça ao projeto nacionalista de 

Vargas. 

Com o crescimento do partido nazista na Alemanha e a escalada da violência na 

Europa, as comunidades teutas no Brasil foram afetadas diretamente pela propaganda do 

partido nazista, que via nessas comunidades grande potencial para o crescimento da ideologia 

nazista no país, uma vez que aqui existia grande quantidade de teutos, o que contribuiu para o 

surgimento do “Mito do Perigo Alemão
1
”, amplamente explorado e difundido pela mídia, nos 

tempos da Segunda Guerra Mundial. 

Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os teuto-brasileiros passaram a 

sofrer grande repressão do governo, da população “nacional” e da própria mídia, que 

fomentava e alarmava a população, taxando-os de “inimigos da nação”. 

Este trabalho buscará apresentar, através de uma pesquisa bibliográfica, como 

ocorreu a incursão nazista nas comunidades alemãs, particularmente de Curitiba. Também 

será abordada a política do Estado Novo com os imigrantes, no contexto do ideal nacionalista 

                                                           
1
 O “perigo alemão” consistiu na construção da ideia de suposta pretensão alemã em constituir um 

Estado Alemão no Sul do Brasil.  
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de Getúlio Vargas, e a radicalização da repressão do Estado e da sociedade aos tidos 

“Eixistas
2
”, por ocasião da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados. 

 

2. A IMIGRAÇÃO E OS ALEMÃES EM CURITIBA 

 

A cidade de Curitiba, anterior a entrada do Brasil da 2ª Guerra Mundial, contava com 

cerca de 140 mil habitantes, e possuía apenas vinte bairros, onde o centro era a região mais 

habitada. 
3
 

A população curitibana era bastante diversificada, característica do intenso processo 

imigratório iniciado no século XIX, quando houve um grande impulso à imigração a partir de 

1879, a fim de suprir com mão-de-obra e paralelamente colaborar com o intento do 

“embranquecimento” da população
4
, dentre os quais se destacaram os alemães e os italianos. 

Os imigrantes alemães foram os primeiros a chegar ao Brasil, logo após a Independência, e, 

portanto, em 1940 já havia no país uma tradição de 116 anos de imigração alemã, chegando 

ao número de 233.392 pessoas imigradas neste período.  

O maior surto imigratório de alemães ocorreu entre 1920 e 1929, quando chegaram 

ao país cerca de 75.000 alemães, motivados principalmente pela crise econômica alemã do 

pós-guerra.  

As colônias alemãs apresentavam na década de 1940, uma significativa participação 

na população dos estados do sul: 22,34% em Santa Catarina, 19,62% no Rio Grande do Sul e 

6,9% no Paraná.
5
 

 O censo de 1940 apresenta 12.343 alemães residentes no Paraná, contudo, este 

registro não faz referência aos descendentes, que segundo levantamentos mais precisos, 

                                                           
2
 Termo pejorativo usado para caracterizar todo alemão, italiano e japonês, bem como seus descendentes,  

residentes no Brasil. 
3
 BOSCHILIA, Roseli. O cotidiano de Curitiba durante a II Guerra Mundial. Boletim Informativo da Casa 

Romário Martins, Curitiba, volume 22, número 107, outubro/1995. 
4
 ZUCON, Otávio. Comunidade Cindida: Dissensão e Conflitos em Curitiba na II Guerra. Revista de Sociologia 

e Política, Curitiba, nº9, p. 103-114, 1997. 
5
 OLIVEIRA, Dennison. Os Soldados Alemães de Vargas. Curitiba: Juruá, 2011. 
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poderiam chegar de 70.000 a 126.000, aumentando significativamente o número total de 

alemães e descendentes residentes no Paraná.
6
  

O Brasil, segundo os registros de imigração, foi o segundo país do continente 

americano quanto ao número de imigrantes alemães, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 

A região sul caracterizou-se por ter sido a que mais recebeu estes imigrantes.
7
 

Apesar de ter sido grande a imigração de alemães para o Brasil, ela não foi a mais 

significativa aqui. No período republicano, quando foi mais intenso o fluxo migratório, aos 

alemães coube contribuir com apenas 4%, cerca de 208 mil imigrantes, porcentagem menor 

que a da imigração japonesa.
8
 

Em Curitiba a presença alemã foi percebida desde os meados do século XIX, onde 

passaram a exercer, sobretudo, atividades agrícolas, comerciais e industriais. Entre 1920 e 

1929, cerca de 45% das empresas curitibanas registradas na Junta Comercial do Paraná eram 

de responsabilidade de Alemães.
9
 

 

“Apesar de o número de imigrantes alemães ser relativamente reduzido, acabaram 

por criar uma comunidade de grande importância às vésperas da Segunda Guerra 

Mundial. Mais da metade dessa comunidade morava e trabalhava no campo, onde 

desenvolviam atividades agropecuárias de elevada produtividade. Embora 

possuíssem menos de 0,5% da superfície cultivável do país, as comunidades de 

origem alemã geravam 8% da produção agrícola”.
10

 

 

 

No Paraná, o ano de 1929 marcou o centenário de imigração alemã com várias 

homenagens, consolidando a presença de alemães e seus descendentes há várias gerações no 

estado. As comunidades teutas mantinham seus laços culturais através de sociedades 

recreativas, beneficentes, orfeônicas, de teatro, de tiro, de professores, assistenciais, 

esportivas, de bolão, eclesiásticas, escolares e outros grêmios semelhantes, que somavam mais 

de uma centena. Essas sociedades recebiam da Alemanha revistas e jornais como: Der 

Kompass (A Bússola) e Der Beobachter (O Observador), que eram distribuídos em Curitiba. 

                                                           
6
 ATHAIDES, Rafael. O Partido Nazista no Paraná 1933-1942. Maringá: Eduem, 2011. 

7
 Ibidem 

8
 OLIVEIRA, Dennison. Os Soldados Alemães de Vargas. Curitiba: Juruá, 2011. 

9
 SOUZA, R. M. S. A Estrada do Poente: Escola Alemã/Colégio Progresso (Curitiba 1930-1942). 152 f. 

Dissertação (Mestrado em História, Cultura e Poder)-Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2002. 
10

 OLIVEIRA, Dennison. Os Soldados Alemães de Vargas. Curitiba: Juruá, 2011. 
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A primeira colônia alemã no Paraná foi fundada em 1829, na região de Rio Negro. 

Outras duas colônias alemãs foram fundadas em 1855, com a criação das Colônias de Terra 

Nova e Santa Leopoldina, ambas em Castro. A maior parte dos imigrantes teutos chegou no 

início do século XX, vindo a se estabelelcer ,sobretudo, nas regiões leste e sul, em cidades 

como: Curitiba, Ponta Grossa, Palmeira, Rio Negro, Ivaí, Irati e Cruz Machado. Na capital 

paranaense os alemães começaram a chegar em maior número somente a partir de 1833, 

ocupando as regiões dos bairros Fanny, Hauer, Juvevê, Lamenha Pequena, Pilarzinho, São 

Francisco, Vista Alegre e Xaxim. A comunidade teuta de Curitiba organizou-se em clubes 

teuto-brasileiros, como: Clube Concórdia, Clube Rio Branco, Duque de Caxias, Clube Thalia, 

Graciosa Country Club e Sociedade Morgenau. As instituições que se dedicavam a essas 

atividades reforçavam a tendência à endogenia da comunidade, na medida em que, tendo sido 

criadas por alemães para atender alemães, convertiam-se elas próprias em fatores de 

continuidade e reforço da germanidade. 

Devido ao elevado índice de fertilidade das comunidades teutas, com média de 8 a 9 

filhos por mulher, as colônias alemãs representavam, antes da Segunda Guerra Mundial, uma 

parcela significativa dentro das populações dos Estados do Sul do Brasil.
11

 

O ano de 1937 foi marcante para os teuto-brasileiros no Paraná, e particularmente em 

Curitiba, quando foi realizada na cidade a chamada Semana Alemã, de 24 de abril até 2 de 

maio. Este evento contou com a participação do Consulado Alemão, associações filiadas à 

União das Sociedades Alemãs, a Câmara de Comércio Teuto-Brasileira e a Liga de 

Agricultores de Língua Alemã, conhecida pelo nome de Centro Geral Agrícola, além de 

grande parte de paranaenses e curitibanos de origem alemã. Seu principal objetivo foi mostrar 

ao povo em geral, de que forma o elemento germânico havia colaborado para o 

desenvolvimento cultural e econômico do Paraná. Houve neste evento a participação de 

bandas militares do 13º Batalhão de Infantaria e da Polícia Militar
12

. Este fato, por si só, já 

mostra que neste período o convívio entre brasileiros, alemães e descendentes era bastante 

tranquilo, não havendo ainda, neste período, ataques ou xenofobia quanto a presença alemã no 

país. 

A presença do imigrante alemão e de seus descendentes fazia parte da sociedade 

curitibana e a ela estava assimilada as suas várias esferas política e administrativa, tendo 

                                                           
11

Ibiden 
12

 ABECK, Helmuth. A colaboração germânica no Paraná nos últimos 50 anos (1929-1979).Curitiba, CRM, 1980. 



7 

 

contribuido inclusive financeiramente, através da Colônia Alemã de Curitiba, na ampliação da 

Universidade do Paraná, na Praça Santos Andrade, durante as comemorações do centenário de 

Independência do Brasil. 

Em Curitiba existiam várias associações teuto-brasileiras das quais se destacam: 

Sociedade Beneficiente Operária (Handwerker Unterstuetzungs-Verein), Sociedade 

Beneficente Cabral, Associação Concórdia Alemã, Clube Alemão, Orfeão Alemão Vitória, 

Sociedade Teatral Alemã, Escola Agrícola Teuto-Brasileira, União Kyffhaeuser de Ex-

combatentes Alemães, Associação de Cantores (Saengerbund), Clube de Ginástica Teuto-

Brasileiro, Sociedade de Cantores (Einigkeit), União Beneficente Alemã, Sociedade 

Beneficente Germânia, Escola Alemã (Colégio Progresso), Escola Masculina Alemã ( Bom 

Jesus), Sociedade de Tiro ao Alvo, União de Professores, Colônia Hortícula 

(Gartenbausiedlung-Vila Guaira), Sociedade de Cantores Teutônia, Clube de Vôo e Vela 

Ursinus, Comunidade Evangélica Luterana, Comunidade Católica Alemã, União São José, 

Sociedade Teuto-Brasileira de Beneficência e Sociedade Elizabeth. Este grande número de 

associações de diversos tipos existentes em Curitiba, por si só já nos apresenta a amplitude da 

presença do imigrante alemão e de seus descendentes na sociedade curitibana, exercendo 

significativa influência política e econômica na região, fato que contribuiu para o aumento do 

temor governamental para o risco da difusão dos ideais nazistas nesta sociedade curitibana.
13

 

De fato, apesar das várias orientações contrárias por parte de ilustres teutos-

brasileiros, houve excessos de entusiasmo pelas ideias importadas da Alemanha. Viam-se com  

frequência, bandeiras com a cruz gamada em sorte de festejos, e grupos de jovens, imitando a 

Juventude Hitlerista ou a União de Moças Alemãs, existentes na Alemanha. Esses grupos, 

mais entusiasmados, promoviam passeatas e acampamentos sem se importarem com a 

sensibilidade dos brasileiros de outras origens. Esta atitude contribuiu para uma reação 

enérgica do governo, sobretudo, limitando as associações teutas e qualquer outra atividade 

tida como de “risco” para a garantia do projeto nacional do Estado Novo e da própria 

Segurança Nacional, que após 1942, foi agravada com a entrada do Brasil na II Guerra 

Mundial. 

 

                                                           
13

 ABECK, Helmuth. A colaboração germânica no Paraná nos últimos 50 anos (1929-1979).Curitiba, CRM, 

1980. 
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3. A REPRESSÃO DO ESTADO NOVO AOS IMIGRANTES TEUTOS E O 

IDEAL NACIONALISTA DE VARGAS 

 

No dia 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra ao Eixo, entrando 

definitivamente na Segunda Guerra Mundial (II GM).  Essa atitude foi justificada pelo 

afundamento de vários navios brasileiros por submarinos alemães, e motivada por forte 

pressão norte-americana, afetando diretamente a vida dos imigrantes, chamados de “Eixistas”. 

Inicialmente, para melhor compreensão das evoluções políticas nas relações entre o 

Brasil e a Alemanha, devemos conhecer como era a relação entre esses países durante o 

período de ascensão do nazismo na Alemanha. 

Anteriormente a 1933, a relação comercial entre os dois países estava diminuindo a 

cada ano, chegando a 1932 a cerca de 1/3 do que havia sido em 1928. Com a visita de uma 

delegação alemã em 1934, as relações comerciais entre o Brasil e a Alemanha sofreram um 

novo impulso, fazendo dobrar o volume comercial em quatro anos, até 1938. Com este 

aumento nas relações comerciais, a Alemanha conseguiu deslocar a Grã-Bretanha do 2º lugar 

que ocupava no comércio exterior brasileiro e o Brasil passou a ocupar a 10º posição no 

comércio exterior alemão. Essa melhora nas relações econômicas refletiu positivamente 

também nas relações políticas. Na esfera política, uma das consequências positivas ocorreu 

em 1936, quando então, as representações diplomáticas realizadas através de legação
14

, 

passaram a serem elevadas ao nível de embaixada.
15

 

Até 1938 o governo de Getúlio Vargas colaborou com o governo alemão, inclusive 

com a própria GESTAPO
16

, quando foi acertado treinamento de policiais brasileiros naquele 

país. Em retribuição, o governo brasileiro entregou aos nazistas comunistas e judeus alemães 

residentes no Brasil, como Olga Benário, Erna Krüger, Elise e Arthur Ewert. Desta forma, 

parece que Getúlio estava muito mais próximo de apoiar o Eixo que os Aliados, na grande 

guerra que se aproximava. 

O interesse alemão no Brasil alarmou o governo norte-americano, que buscando 

manter sua hegemonia comercial com o Brasil, também ampliou seus acordos comerciais, 

                                                           
14

 Qualquer missão destinada a tratar dos interesses de um Estado junto a uma potência estrangeira, por meio de 

funcionários diplomáticos ou de representantes extraordinários. 
15

 GERTZ, René E. O fascismo no sul do Brasil. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1987. 
16

 Gestapo é o acrónimo em alemão de Geheime Staatspolizei, significando "Polícia Secreta do Estado". 
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facilitando a entrada de produtos brasileiros em seu país. Portanto, essa situação agradava 

muito a Getúlio Vargas, que ganhava dos dois lados e aumentava sua capacidade de barganha 

junto ao governo dos Estados Unidos, que viam no crescimento da participação econômica 

alemã na economia brasileira, uma grave ameaça a sua hegemonia na região.
17

 

 

“A intensificação do comércio entre o Brasil e a Alemanha era vista em Washington 

com enorme preocupação. Os EUA percebiam claramente que o comércio baseado 

em trocas
18

 se constituía num poderoso estímulo para ao aumento das exportações 

alemãs para o Brasil, em detrimento daquelas de origem norte-americana.”
19

 

 

Vargas buscava manter uma excelente relação com o governo alemão, para tanto, 

procurava estar presente pessoalmente, ou representado, por um alto funcionário do governo, 

particularmente nos festejos da data de 25 de julho, data comemorativa teuto-brasileira que 

marca a chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Nas regiões do sul, o próprio 

governo federal determinava às mais altas autoridades presentes para que prestigiassem essas 

festividades teutas. Nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina a data de 25 de 

julho tornou-se feriado estadual. 

As relações entre o Brasil e a Alemanha começaram a ficar tensas somente após a 

decretação do Estado Novo, particularmente após a Intentona Integralista
20

, ocorrida em 1938, 

quando várias medidas governamentais passaram a limitar a livre divulgação dos ideais 

políticos do nacional-socialismo e a manutenção da homogeneidade cultural teuta no Brasil. 

Para compreender melhor a atitude do governo de Getúlio Vargas com os imigrantes 

alemães, temos que retornar ao ano de 1937, quando surgiu o Estado Novo
21

. Nessa nova fase 

da história brasileira, o governo varguista tinha como objetivo a consolidação e o 

fortalecimento da identidade nacional brasileira através de um nacionalismo exacerbado. A 

grande campanha de nacionalização encontrou nas comunidades estrangeiras de imigrantes 

                                                           
17

 GERTZ, René E. O fascismo no sul do Brasil. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. 
18

 As transações comerciais entre o Brasil e a Alemanha não eram pagas em moedas internacionalmente 
conversíveis, mas em marcos de compensação, que ficavam bloqueados em bancos alemães, os quais só 
podiam ser utilizados para o pagamento de novas importações de mercadorias alemãs, portanto, gerando um 
ciclo econômico fechado entre os dois países. 
19

 OLIVEIRA, Dennison. Os Soldados Alemães de Vargas. Curitiba: Juruá, 2011. 
20

 Levante do movimento integralista, de cunho fascista, com o propósito de depor Getúlio Vargas. 
21

 Estado Novo é o nome do regime político brasileiro fundado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, 

que durou até 29 de outubro de 1945, que é caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, 

anticomunismo e por seu autoritarismo. 
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um fator dissociante, particularmente nas teutas, que mantinham sua cultura e não buscavam 

ou realizavam a assimilação desejada pelo governo. 
22

 

 

“Ordenar a sociedade para um só pensamento brasileiro, o alvo do Estado Novo, 

significava mudar o lugar do indivíduo e das classes nos espaços públicos, negando 

as diferenças, a pluralidade e quaisquer formas de organização e manifestação que 

pusessem em xeque a concepção orgânica da sociedade”.
23

 

 

A manutenção dos fortes laços culturais dentro das impermeáveis comunidades 

teutônicas tornava muito difícil o intento assimilatório do governo, tidos como 

“enquistamentos étnicos”. Essa dificuldade de assimilação tornou-se uma ameaça ao governo, 

que após a entrada na II GM agravou a relação entre governo, povo e descendentes dos países 

“Eixistas”, particularmente os alemães. Neste momento, as comunidades teuto-brasileiras 

tornaram-se uma ameaça ainda maior, devido ao “Mito do Perigo Alemão”.
24

 

 

Os alemães, ao lado de outros cidadãos estrangeiros, passaram a ser rotulados “de 

indesejáveis”, postura  que expressa a valorização do homem nacional.
25

 

 

 

“A prolongada vigência da campanha da nacionalização, aliada à divulgação 

incompleta e distorcida dos fatos que levaram o Brasil à guerra, ajudou a consolidar 

o consenso de que todos os alemães e seus descendentes no Brasil eram, necessária e 

inescapavelmente, “nazistas” e, pior ainda, trabalhavam secretamente contra a 

segurança nacional e o bem-estar do povo brasileiro”.
26

 

 

                                                           
22

 SEMINÁRIO: CRIME, CRIMINALIDADE, E REPRESSÃO NO BRASIL REPÚBLICA, nº3, 2008, USP. 

Prisioneiros de Guerra: a reclusão dos imigrantes indesejáveis (Brasil: 1942-1945), São Paulo: USP, 2008. 
23

 CANCELLI, E. O Mundo da Violência: a polícia na Era Vargas.2.ed.Brasília,DF:Universidade de Brasília, 

1994. 
24

 PERAZZO, Priscila Ferreira. Prisioneiros, direitos e Guerra no Brasil de Vargas( 1942-1945). Revista 

Esboços, Santa Catarina, UFSC, volume 16, nº 22, p.41-53, 2008. 
25

 DIETRICH, Ana Maria. Caça às Suásticas: o Partido Nazista em São Paulo sob a mira da Polícia Política:  

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Fapesp, 2007. 
26

 OLIVEIRA, Dennison. Os Soldados Alemães de Vargas. Curitiba: Juruá, 2011. 
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O  governo getulista, anteriormente à entrada do Brasil na guerra,  já vinha 

realizando uma política de contenção de grupos pró-nazistas no país. Estes grupos foram 

monitorados pelo principal instrumento repressor do governo: a polícia
27

. Em 1938, esses 

grupos tornaram-se ilegais através do decreto nº383, a partir do qual qualquer reunião de 

alemães em clubes e agremiações passou a ser vigiado, sendo suspeito de atividade de 

“quinta-coluna”
28

, passível de forte repressão policial, com grande risco de prisão.  

A fim de diminuir a influência e a forte resistência à assimilação por parte das 

comunidades de imigrantes, o governo, em 1938, criou a Lei da Nacionalização, através do 

Decreto-lei  nº868, embasado no Decreto Federal nº 406, de 04 de maio de 1938, que forçava 

a adaptação dos estrangeiros à cultura nacional, o qual seria feita pela aprendizagem e uso 

exclusivo do idioma nacional, portanto,  exigia que todos os professores fossem naturais do 

Brasil, exigia que todo o ensino fosse ministrado em língua portuguesa e proibia a circulação 

de qualquer material em idioma estrangeiro. Com a ilegalidade do uso do idioma alemão, foi 

destruído o suporte para a preservação da memória e da cultura  nas comunidades teutas. As 

escolas que não se submeteram a essa lei foram fechadas. O número de escolas fechadas no 

país após 1938, chegou a 1.060, com um total de 40.585 alunos matriculados.
29

 A partir de 

1939 a política de abrasileiramento recrudesceu, tornando a assimilação impositiva.
30

 

Outros decretos viriam a restringir o ingresso de novos imigrantes no Brasil, a fim de 

consolidar o projeto de nacionalização vigente.
31

 

Vale ressaltar, que em abril de 1938, o goveno já havia colocado fim às atividades da 

Ação Integralista Brasileira
32

, cujo caráter fascista tornava-a uma ameaça ao governo. 

Getúlio Vargas vinha  a muito tempo realizando uma política “pendular”, ora  

mostrava-se mais próximo aos americanos e aos Aliados, ora  mais próximos aos alemães, 

com os quais mantinha intensa relação comercial. A partir de dezembro de 1941, com a 
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entrada dos Estados Unidos no conflito, a neutralidade brasileira teve que acabar, o que 

aconteceu em 1942, quando  o Brasil rompeu relações com o Eixo, em 28 de janeiro de 1942. 

Em 28 de agosto do mesmo ano, o Brasil declarou guerra ao Eixo, decorrente do 

torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães, levando o país à guerra ao lado 

dos Aliados.  

“Nossos navios mercantes foram torpedeados por submarinos alemães; então isso 

acendia o espírito nacionalista e o civismo. A população toda vibrava muito com os 

acontecimentos da guerra”.
33

 

 

Durante esses acontecimentos, os imigrantes “Eixistas” foram reprimidos  pela 

população “nacional
34

”, surgindo a “lógica da desconfiança”. Admoestação esta, muitas vezes 

com o aval do governo, através da polícia e do  Departamento de Ordem Política e Social 

(DOPS). Prova dessa desconfiança estatal é confirmada pela censura postal, na qual as 

correspondências de pessoas tidas como “suspeitas”, sobre o qual se entenda todo imigrante 

alemão, italiano e japonês, eram vistoriadas pelo funcionário dos correios, e caso houvesse 

algo comprometedor, a correspondência era encaminhada ao próprio DOPS.
35

 

 

“ Com a declaração de guerra do Brasil à Alemanha, em agosto de 1942, as medidas 

de nacionalização compulsória assumiram um caráter francamente arbitrário, quando 

não terrorista. Estabeleceu-se o confisco de bens e imóveis das empresas acusadas 

de colaborar com a “subversão eixista”.
36

 

 

A Polícia Política, órgão repressor e fiscalizador de Getúlio Vargas, representado 

pelo DOPS, tornou-se o verdadeiro elemento de vigilância do Estado Novo. O DOPS possuía 

amplos poderes e interferia no cotidiano da população, “construindo” a imagem do inimigo 

político. Os estrangeiros se tornaram um dos seus principais alvos, considerados elementos de 

“erosão” e “desvios” do projeto étnico e cultural do Estado Varguista, de uma nacionalidade 

orgânica e homogênea.
37

 O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) fazia a censura 
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prévia e realizava o controle das notícias e qualquer outra informação ou opinião vinculada 

pelos meios de comunicação.
38

 

A desconfiança passou a fazer parte do cotidiano das cidades, das quais Curitiba, 

devido ao seu grande número de imigrantes, sobretudo alemães, sentiu de forma intensa essa 

relação, mesmo que o imigrante não fosse membro do partido nazista, o NSDAP
39

, ou tivesse 

demonstrado total desconhecimento ou antipatia pelos movimentos fascistas na Europa. O 

poder policial alcançou grande importância e uma superdimensão, focando as coisas do 

cotidiano do cidadão, sempre com olhar de suspeita. O simples fato de pertencer a uma 

família de origem alemã, italiana ou japonesa, já bastava para atitudes hostis ao indivíduo.
40

 

Segundo a historiadora Roseli Boschilia
41

, durante o racionamento de alimentos e de 

combustíveis em Curitiba, os comerciantes brasileiros negavam-se a vender produtos aos 

chamados “Eixistas”, os quais tiveram que adquiri-los de comerciantes de mesma origem 

étnica, ou então, no estado de Santa Catarina. 

No Paraná, o interventor Manuel Ribas
42

, homem de confiança de Getúlio Vargas, 

foi o seu braço neste estado, que através dos discursos inflamados do interventor, conseguia 

imprimir na população a ideologia nacionalista do Estado Novo. 

A força desses discursos nacionalistas, associados aos racionamentos, aos 

treinamentos de blecaute, organizados pela Liga de Defesa Nacional e as notícias 

sensacionalistas da mídia sobre a guerra, aterrorizaram boa parte da comunidade curitibana, 

criando uma verdadeira aversão aos imigrantes, levando a atos criminosos contra 

estabelecimentos comercias e as residências de famílias de imigrantes, e a um espírito 

policiesco entre a população, na qual vizinho denunciava vizinho, apontando suposta conduta 

subversiva eixista. Ressalta-se também, o papel da imprensa escrita, que através de suas 

inflamadas alusões à guerra, contribuiu para o agravamento das atitudes hostis aos imigrantes 

e descendentes. 
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“No dia 19 de março de 1942, segundo o jornal Gazeta do Povo, dez mil pessoas se 

reuniram na Praça Osório para “Verberarem os golpes do nazismo contra a 

integridade nacional”, e em seguida saíram pelas ruas invadindo e depredando 

estabelecimentos comerciais, bancos, indústrias e clubes pertencentes a imigrantes 

alemães, italianos e japoneses.”
43

 

 

 

A “onda” de publicações, artigos e notícias que a imprensa nacional veiculava, 

sobretudo a partir da entrada do Brasil na guerra, fazendo críticas contundentes aos países do 

Eixo e a tudo o que a eles estivesse ligado, era registrado diariamente nos jornais curitibanos. 

Os periódicos “A Gazeta do povo” e o “Diário da Tarde” veiculavam constantemente notícias 

sobre a guerra na Europa, mas ao mesmo tempo faziam inúmeras menções às ações dos 

“inimigos da nação”.  

Em 1942 tornou-se comum a realização de comícios na cidade. Nesses comícios, 

professores, jornalistas entre outros, discursavam contra a “quinta-coluna” e os “Súditos do 

Eixo”, fazendo gerar uma animosidade contra tudo que pudesse ser associado ao Eixo: bares, 

bancos, vidraçarias, confeitarias, sociedades recreativas, lojas, enfim, tudo que pertencesse a 

alemães, italianos e japoneses. 

O jornalista Rodrigo de Freitas, também colunista da “Gazeta do Povo”, promovia 

diariamente veementemente críticas aos “traidores”
44

 e seguidores  do nazismo, com discurso 

exacerbadamente nacionalista. Ele convocava os brasileiros para que viessem combater os 

“Súditos do Eixo”: por todas as formas, a fim de neutralizar suas atividades, de puni-los pelos 

seus delitos e até de exterminá-los, se essa exterminação se fizer necessária, para a honra de 

nossa pátria.
45

 

“Não permitamos que, nos lugares públicos, ou em qualquer parte, ombreiem 

conosco esses indignos e indesejáveis, sem que sintam em toda a sua intensidade, a 

repulsa que nos causam. O Momento não mais comporta tibiezas, contemporizações 

ou indiferença.”
 46
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“Fechar os olhos ao estado de coisas que tanto perigo representa, é ser cúmplice dos 

inimigos e dos traidores”
47

 

“O momento é de ação, de definições claras e insofismáveis. O momento é de se  

proclamar, em alto e bom som, que aquele que não é por nós, é contra nós”
48

 

 

A capital paranaense se preparava para a ocorrência de um ataque aéreo e fazia 

“exercícios de escurecimento”. As luzes de Curitiba foram apagadas por quatro vezes e a 

população era orientada pela imprensa sobre o que fazer para evitar acidentes e desordem. O 

primeiro exercício de blecaute ocorreu em outubro de 1942, e o sucesso da simulação foi 

destacado pelo periódico. 
49

 

Imigrantes alemães e italianos que aqui residiam vivenciaram no dia a dia as tensões 

do conflito. Eram acusados de conspirar em favor do nazi-fascismo e também foram alvos da 

crítica jornalística, e, por conseguinte, da própria população nacional que se referiam aos 

ítalo-germânicos como “quinta-coluna”.
 50

 

O então presidente, Getúlio Vargas, intensificou a perseguição e o controle sobre as 

comunidades alemãs no Brasil, devido ao receio de qualquer levante do movimento nazista no 

país, cuja ameaça, com suposto apoio de grupos teutos na Argentina, era tido como um perigo 

real ao Brasil, o chamado “Mito do Perigo Alemão”. Nesse sentido, várias entidades culturais, 

esportivas e sociais foram fechadas, tendo suas propriedades e patrimônio transferido para a 

administração da Liga de Defesa Nacional.
51

 

Esse Mito foi amplamente difundido no país por círculos americanos e ingleses, que 

chegaram inclusive a publicar em seus periódicos como o London Times, em 02 de setembro 

de 1937, a seguinte afirmação sobre a população teuto-brasileira do sul do Brasil: A grande 

maioria dos brasileiros descendentes de colonos alemães foram sempre ensinados a sentir que 

é para a Alemanha e não para o Brasil que devem obediência
52

. Essas afirmações 

influenciaram em grande parte a imprensa brasileira, a qual passou a difundir e reforçar o 

mito de pretensões do nacional-socialismo de anexar o sul do Brasil. 
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Contudo, estudos mais recentes, com maior teor documental, têm mostrado que não 

existiu nenhuma comprovação de qualquer plano alemão para uma estratégia político-militar 

de anexação da região sul do Brasil, mesmo considerando o significativo número de teutos 

residente nessa região.
53

 

 

 “Não há uma única indicação de que Hitler alguma vez tenha pensado em planos 

concretos para um ataque militar à América do Sul, muito menos chegou a elaborá-

los. Seus planos concretos não iam além dos Açores e nem estes era possível 

concretizar.”
54

 

 

A própria constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, já impunha grande 

restrição aos estrangeiros no Brasil, contudo, essa constituição assegurava tanto aos 

brasileiros como aos estrangeiros residentes no país o direito à liberdade, à segurança e à 

propriedade. No entanto, essa ampla liberdade foi cerceada com o propósito de manter a 

segurança pública, levando à repressão das comunidades teutônicas no Brasil, amparo legal 

que pode ser observado em partes do  artigo nº 122 da Constituição Federal de 1937: 

9º) a liberdade de associação, desde que os seus fins não sejam 

contrários à lei penal e aos bons costumes;  

10º) todos têm direito de reunir-se pacificamente e sem armas. 

As reuniões a céu aberto podem ser submetidas à formalidade de 

declaração, podendo ser interditadas em caso de perigo imediato 

para a segurança pública;  

A constituição de 1937 refletia o temor de ameaça ou interesse estrangeiro no 

território nacional, contra a qual, legislava com grande força, aplicando inclusive a pena de 

morte nas situações a seguir: 

a) tentar submeter o território da Nação ou parte dele à soberania 

de Estado estrangeiro;  

                                                           
53
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b) tentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou 

organização de caráter internacional, contra a unidade da Nação, 

procurando desmembrar o território sujeito à sua soberania;  

c) tentar por meio de movimento armado o desmembramento do 

território nacional, desde que para reprimi-lo se torne necessário 

proceder a operações de guerra;  

d) tentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou 

organização de caráter internacional, a mudança da ordem 

política ou social estabelecida na Constituição;  

e) tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, 

com o fim de apoderar-se do Estado para o estabelecimento da 

ditadura de uma classe social;  

O artigo nº 150, da Constituição Federal de 1937, impôs grande limitação trabalhista 

ao imigrante, forçando-o, conforme a intenção nacionalista do governo de Getúlio Vargas, a 

naturalizar-se para poder trabalhar. Também era obrigatória a quitação do serviço militar para 

o livre exercício do trabalho autônomo, como se pode observar no texto do referido artigo: 

“só poderão exercer profissões liberais os brasileiros natos e os naturalizados que tenham 

prestado serviço militar no Brasil, excetuados os casos de exercício legítimo na data da 

Constituição e os de reciprocidade internacional admitidos em lei. Somente aos brasileiros 

natos será permitida a revalidação, de diplomas profissionais expedidos por institutos 

estrangeiros de ensino”.  

Essa postura radical do governo de Vargas aos imigrantes, particularmente o alemão, 

gerou atrito entre autoridades governamentais e diplomatas alemães do consulado, que viam 

nesta legislação uma atitude prejudicial à relação entre os dois países.
55

 

No entanto, até o ano de 1938, o governo não havia reprimido manifestações de 

nacionalismo alemão, como o ocorrido em 1936, durante a visita do dirigível Hindenburg
56

 ao 

país, quando foram colocadas bandeiras nazistas em várias colônias alemãs. Somente a partir 
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de 1938, todas as atividades de exaltação política ou cultural estrangeira, particularmente 

fascista, tornaram-se alvo da repressão, pois passou a representar um “perigo étnico”, o qual, 

segundo a observação do Estado, tendia a aumentar.
57

 

A fim de preservar os meios de comunicações de qualquer ameaça ideológica 

estrangeira, seja ela comunista, fascista, nazista ou outra que colocasse em risco a “segurança 

do Estado” e o “Mito da Nacionalidade” , constava na Constituição o seguinte texto: “não 

podem ser proprietários de empresas jornalísticas as sociedades por ações ao portador e os 

estrangeiros, vedado tanto a estes como às pessoas jurídicas participar de tais empresas como 

acionistas. A direção dos jornais, bem como a sua orientação intelectual, política e 

administrativa, só poderá ser exercida por brasileiros natos”
58

. 

Para o Estado Novo de Getúlio Vargas, como já foi abordado anteriormente, o 

estrangeiro era visto como elemento desagregador e grave ameaça para a consolidação do 

nacionalismo desejado. Diante desta ameaça “desagregadora”, foram legislados vários 

decretos-lei, a fim de forçar a assimilação dos estrangeiros e também diminuir ou impedir a 

manutenção de tradições culturais por comunidades de imigrantes, destruindo e 

impossibilitando a permanência de inúmeras associações, clubes, escolas entre outras 

organizações culturais estrangeiras, particularmente as teutas. Os clubes alemães eram 

inúmeros, falavam inclusive que no Brasil, para cada dois teutos havia três clubes.
59

 

O decreto-lei nº 383, de 18 de abril de 1938, proibiu aos estrangeiros exercerem 

atividades de natureza política e de interferirem nos negócios públicos do país. No entanto, 

era lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, beneficentes, ou de assistência, 

filiarem-se a clubes e quaisquer outros estabelecimentos com o mesmo objeto, bem assim 

reunirem-se para comemorar suas datas nacionais ou acontecimentos de significação 

patriótica, sem o auxílio estrangeiro e com reuniões autorizadas. Essas entidades só poderiam 

funcionar com licença especial concedida pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Ficou proibida também, a ostentação de flâmulas e de bandeiras de nações e partidos 

políticos estrangeiros, essa proibição se fez especial nas associações e em instituições 

educacionais mantidas por estrangeiros no país. Vale ressaltar que a participação de 
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brasileiros, natos ou naturalizados era vetada por esse Decreto-lei de participarem dessas 

agremiações, sociedades e associações estrangeiras. 

 

“Das entidades a que se refere o Art 3º não podem, no entanto, fazer parte 

brasileiros, natos ou naturalizados, e ainda que filhos de estrangeiros. Os que 

infringirem o disposto neste artigo perderão, ipso facto, os cargos públicos que 

possuírem e ficarão inabilitados, pelo prazo de cinco anos, para exercer cargo dessa 

natureza, além de serem passíveis de expulsão, a juízo do governo”
60

 

 

O Decreto-lei nº 383 realmente limitou e tornou inviável qualquer associação ou 

agremiação estrangeira, mesmo que ela não tivesse qualquer viés político, pois era vetada, sob 

grave ameaça, até mesmo de expulsão do país, a participação de brasileiros, mesmo que 

descendentes de estrangeiros. Dessa forma, essa restrição foi o tiro de misericórdia na 

manutenção dos clubes e associações teutônicas no Brasil, uma vez que a grande maioria de 

seus associados era formada por descendentes de imigrantes. 

Ainda em 1938, tanto o partido comunista como o nazista foram proibidos no Brasil. 

Contudo, antes do decreto de extinção desses partidos começar a valer, Getúlio chamou o 

embaixador alemão Karl Ritter para uma conversa. Nessa conversa Getúlio teria dito ao 

embaixador que a medida não era punitiva aos alemães, à Alemanha ou mesmo ao Partido 

Nazista. A fim de compensar a proibição, o embaixador aceitou a doação de sacas de café 

para ajudar o Programa para o Auxílio Alemão de Inverno. Vale ressaltar que o governo 

brasileiro nada fez para reprimir as atividades nazistas até a entrada do Brasil na Guerra , em 

agosto de 1942, ou seja, mesmo ilegal, o partido nazista continuou funcionando, tanto é, que 

em abril de 1942, cerca de 2.000 pessoas realizaram uma passeata nazista, com uniforme, à 

luz do dia, no centro da capital catarinense.
61

 

Pode-se  constatar a intenção do Estado Novo em enfraquecer qualquer associação 

não nacional. A ameaça quanto ao crescimento desses agrupamentos, com o risco de grave 

influência política estrangeira para a segurança nacional, decorrente das experiências vividas 
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em 1935, com a Intentona Comunista
62

 e posteriormente com as ações da Ação Integralista 

Brasileira
63

, fortaleciam o receio, agora, da ameaça nazista no Brasil. 

Para o modelo nacionalista desejado por Vargas, os imigrantes, tidos por serem de 

difícil assimilação à cultura brasileira, representavam um obstáculo à construção do ideal 

nacionalista brasileiro, e destruir essa barreira cultural tornava-se necessário para o governo.  

A entrada o Brasil na II Guerra Mundial agravou a repressão às comunidades 

teutônicas, italianas e japonesas, os tidos “eixistas”, e Curitiba, uma cidade heterogênea, viveu 

esta triste experiência.  

“ Em Curitiba, por exemplo, foram realizadas durante a guerra centenas de prisões, 

sem que jamais tivesse sido encontrado um único espião, sabotador ou divulgador de 

boatos a serviço da Alemanha, da Itália ou do Japão.”
64

 

 

 

4. O NAZISMO EM CURITIBA 

 

Havia na Alemanha uma divisão do partido nazista responsável pela questão dos 

alemães que viviam fora da Vaterland (Pátria-mãe), os chamados Auslandsdeutsche. Essa 

divisão era o Auslandsorganisation der NSDAP (Organização do Partido Nazista para o 

Exterior), cuja sigla passou a ser AO. Essa organização foi criada em fevereiro de 1934, e seu 

líder era Wilhelm Von Bohle, subordinado diretamente a Rudolf Hess, vice de Hitler.
65

 

O interesse do partido nazista pelos Auslandsdeutsche tratava-se do fato de que o 

nazismo nasceu dos alemães e, portanto, para os alemães. Esse pertencimento dava o direito 

de todo alemão dentro ou fora da Alemanha de participar da Voksgemeinschaft (Comunidade 

étnica do povo). Na Alemanha a legislação secular garante o pertencimento racial (jus 

sanguinis) e não territorial (jus solis), portanto, para o partido nazista: ser alemão em qualquer 

parte do mundo era o mesmo que ser nazista. 
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O primeiro grupo do NSDAP no Brasil foi sediado em Timbó, no Estado de Santa 

Catarina
66

. Posteriormente surgiram outros núcleos no Rio de Janeiro, Porto Alegre, São 

Paulo, São Francisco, Porto União, Joinville e Salvador, contudo, foi somente em 1933 que o 

NSDAP/BR se reorganizou após vários conflitos internos, surgindo na figura de Hans 

Henning Von Cossel, então líder do núcleo paulista, a principal liderança do partido no Brasil. 

O Paraná ficou sob a subordinação da direção central paulista, juntamente com outros quatro 

Círculos (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e outros grupos 

locais de  amplitude estadual ou municipal.
67

 

O chefão Von Cossel e o tesoureiro Otto Braun, receberam treinamento especial em 

Munique, na Alemanha, para se tornarem “agentes políticos”. 

No Brasil existiam outras organizações paralelas ao NSDAP, que possuíam 

correspondentes na Alemanha: Deutschbrasilianischer Jungendring (Círculo da Juventude 

Teuto Brasileira), também conhecida como Juventude Teuto-Brasileira, braço da 

Hitlerjungend (Juventude Hitlerista), a Deutsche Arbeitsfront (DAF- Frente Alemã do 

Trabalho), a Nationalsozilistische Lehrerbund ( Liga de Professores Nacional-Socialista), e a 

Nationalsozilistische Frauenschaft (Associação das Mulheres Nacional-Socialista). No Brasil 

existiam 2.822 filiados ao Partido Nazista, destes, 185 estavam no Estado do Paraná.
68

O 

Partido Nazista no Brasil era o maior fora da Alemanha, o segundo maior era o da Holanda 

com 1600 membros.
69

 

Existiam no Brasil pelo menos 15 emissoras de rádio que transmitiam noticiários em 

português e alemão, feitos em Berlim. As notícias sempre eram positivas e diziam que a 

Alemanha estava uma maravilha sob o comando do Führer. A produção industrial crescia, os 

alimentos abundavam, o perigo semita estava sendo afastado e , em breve, a raça alemã 

estaria toda reunida. 

Os objetivos da AO no Brasil, segundo estudos históricos mais recentes, difere de 

forma geral da visão jornalística referente a pretensões nazistas de anexação da região sul 

brasileira à Grossdeutschland (Grande Alemanha), criando o “Mito do Perigo Alemão” no 
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Brasil, atemorizando grande parcela das populações destas regiões, contribuindo para a 

aversão ao alemão, e seus descendentes residentes no país. Segundo uma análise mais realista, 

o papel da AO referia-se a alguns trabalhos de contrapropaganda sobre os adversários do 

Reich, recrutamento de um “exército de reserva”, para o caso de conflito militar, como 

ocorreu, quando muitos teutos brasileiros serviram ao Reich durante a IIGM, além de 

objetivos com a finalidade de arrecadação de recursos financeiros e  obtenção de informações 

para possíveis transações comerciais e de apoio à política externa da Alemanha. Contudo, 

vários historiadores consideram que o maior propósito da AO era a propaganda partidária 

voltada para a formação da Volksgemeinschaft, cujo maior intento era a construção dos laços 

de nacionalidade, a fim de manter unidos todos os alemães, até mesmo aqueles residentes fora 

da Alemanha, a Pátria-mãe.
70

 

Outra forte contestação do “mito da ocupação alemã do sul do Brasil” é encontrado 

na publicação dos dez mandamentos do Auslandsdeutscher, no impresso Was Du als 

Nationalsozialist im Ausland zu beatchten hast (O que você como nacional-socialista no 

exterior deve observar), no qual os primeiros mandamentos tratam do cuidado com a política 

nacional dos países estrangeiros, tido por países hospedeiros. 

 

“1. Respeite as leis do país em que te hospedas/ 2.Deixe que a política do país 

hospedeiro seja feita pelos seus habitantes. A política interna de um país estrangeiro 

não te interessa. Não se misture nela, nem socialmente”.
71

 

 

Portanto, as pretensões do NSDAP no Brasil eram apenas para os alemães e não 

envolviam qualquer pretensão territorial conforme o mito da ocupação alemã no sul do Brasil. 

Contudo, vale salientar que a prática propagandística do Partido Nazista no Brasil vinha 

aumentando sensivelmente, particularmente com  subsídio financeiro e material da Alemanha 

em escolas alemãs no Brasil, cujo objetivo era a propagação do ideário nazista entre as 

comunidades teutas, tido por vezes, como ostensivamente subversiva e antibrasileira.
72
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No Paraná o NSDAP foi fundado em janeiro de 1933, na cidade de Curitiba, com a 

primeira sede no parque Cruzeiro, no Batel, tendo como líder  e fundador, o alemão e 

funcionário do consulado alemão de Curitiba,  Werner Heinrich Wilhelm  Hoffmann, 

responsável por influenciar  diversas comunidades teutas  do Paraná e todas as de Curitiba, 

esta última, composta de cerca de vinte e cinco mil pessoas. A unidade paranaense do NSDAP 

era filiada à sede principal do estado de São Paulo, cujo chefe nacional era Hans Henning von 

Cossel. 

 

“Apesar de seus limitados efetivos, o partido nazista no Brasil logrou conseguir o 

controle de uma série de organizações e associações alemãs no Brasil, alegando ter 

colocado pessoas de sua confiança à testa de mais de 2.300 delas já em 1938.”
73

 

 

 

O NSDAP/PR organizava encontros, reuniões e até desfiles de partidários 

uniformizados com as insígnias do Partido Nazista pela cidade de Curitiba. A própria 

Juventude Teuto-Brasileira promovia frequentes desfiles com fardas, na capital, e 

organizavam acampamentos, exercícios de campo e excursões, seguindo os modelos 

empreendidos com a Juventude Hitlerista na Alemanha. Posteriormente, a sede do 

NSDAP/PR mudou-se para o palacete situado no Alto Cabral, na Avenida Anita Garibaldi, o 

qual se destaca pela sua requintada fachada de colunas gregas, e que passou a ser chamada de 

Gustloff-Haus (casa de Gustloff), homenagem ao mártir nazista Wilhelm Gustloff, 

assassinado em 1936, na Suíça. 

A principal pretensão de Hoffmann era influenciar e tomar a liderança das 

sociedades e dos clubes teuto-brasileiros da capital paranaense. Essa pretensão encontrou 

grande dificuldade entre  parte dos brasileiros de ascendência germânica e também entre os 

alemães do reino, com raízes mais profundas no país. Esses membros, diferentemente dos 

alemães mais entusiasmados com a ascensão nazista, particularmente compreendido pelos 

alemães natos, com menor tempo de vivência brasileira, não desejavam entregar seus clubes 

ao Partido Nazista, e viam com certa desconfiança as lideranças do partido e suas atividades 

propagandísticas nas comunidades alemãs, pois entendiam que a propaganda hitlerista cabia à 

Alemanha e não ao Brasil. Reforça a ideia de conflito entre filiados ao partido e os não 
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filiados, pelo fato destes serem constantemente excluídos e classificados pelos membros do 

NSDAP com o estereótipo de judeus, bolchevistas, anti-alemães, etc. 

Em Curitiba, o início da ação nazista e das investidas do NSDAP/PR em clubes e 

sociedades germânicas iniciou com uma festa em 20 de abril de 1933, aniversário do 

Führer
74

, tendo sido considerado pelo próprio Hoffman como a batalha decisiva para a 

conquista dessas sociedades, pois a lógica para eles era a seguinte: “se o clube é germânico, 

logo deve ser nazista”. Para a liderança do NSDAP, assumir a direção das organizações da 

comunidade alemã que tinha prestígio e dinheiro, era muito importante, pois podiam ser 

muito úteis na divulgação e na propaganda das ideias do nacional-socialismo, sendo o caso do 

Paraná o mais representativo dessa situação.
75

 

Contudo, a penetração do NSDAP/PR nas sociedades e clubes germânicos no Paraná, 

e particularmente em Curitiba, gerou grandes divergências internas, quanto a aceitação dos 

ideais  nazistas, acarretando conflitos e cisões dentro das sociedades teutas.
76

 

Existia em Curitiba a Verband Deutscher Vereine ( União das Sociedades Alemãs), 

surgida desde 1916, e filiada à União das Sociedades Alemãs, com sede em Berlim. Essa 

VDV congregava várias agremiações alemãs e sua tarefa consistia em representar essas 

entidades teuto-brasileiras da cidade de Curitiba perante as autoridades brasileiras e alemãs. A 

VDV sofreu grande influência do NSDAP na década de 1930.
77

 

O NSDAP soube utilizar astuta e habilmente a liderança da VDV, que possuía 

grande capacidade de aglutinação dos alemães, utilizando-a com o propósito de realizar a 

propaganda do nacional-socialista. Portanto, o NSDAP buscava interferir em todas as 

atividades das comunidades teutas, objetivando a direção em tudo, com o propósito maior de 

difundir seus ideais. 

A VDV Paraná desenvolveu várias atividades conjuntamente com o Consulado 

Alemão e o próprio NSDAP, dentre elas destacam-se as festas do Auxílio de Inverno 

(Winterhilfe), com o objetivo de arrecadar recursos para serem enviados à Alemanha, para 

atender os necessitados do inverno. AVDV também empreendeu grande divulgação e 
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distribuição de livros de interesse do NSDAP em suas agremiações, novamente atendendo ao 

intuito maior do NSDAP: propaganda dos ideais do nacional-socialismo. 

Vale destacar as principais sociedades teutas ligadas à VDV, que eram: o 

Handwerker Unterstützungs-Verein (Sociedade Beneficente Operária), o Teuto-

brasilianischer Turn-Verein (Sociedade Teuto-Brasileira de Ginástica) e o Verein Deutscher 

Saengerbund ( União dos Cantores Alemães). Essas sociedades desde 1938, posteriormente à 

Campanha de Nacionalização
78

, iniciada em 1937, tiveram seus nomes mudados para: 

Sociedade Rio Branco, Sociedade Duque de Caxias e Clube Concórdia, respectivamente. 

A presença do NSDAP se fazia presente nas agremiações teutas, mesmo diante de 

significativas resistências internas, que não viam com bons olhos essa dominação política dos 

clubes, como foi o caso do presidente de honra do Handwerker Unterstützungs-Verein 

(Sociedade Beneficente Operária), hoje Clube Rio Branco, o Sr João Meister Sobrinho, que 

na época também era o comandante do Corpo de Bombeiros de Curitiba. Em sua gestão como 

presidente, empenhou-se em grande rivalidade ás pretensões do NSDAP e a penetração de 

nazistas em sua sociedade. Contudo, apesar das rivalidades e resistências de várias lideranças 

dessas agremiações, o NSDAP sempre exerceu alguma influência sobre todas as agremiações 

teutas, muitas vezes demonstrada com o envio de professores e instrutores de ginásticas, 

vindos da própria Alemanha, e afiliados ao partido nazista, para integrarem ou auxiliarem as 

atividades “recreativas” ou “desportivas” dessas agremiações. Portanto, fica evidente que o 

NSDAP sempre conseguia penetrar nessas sociedades, muitas vezes através da própria VDV, 

que já sofria influência direta do partido nazista.
79

 

“Professores foram enviados de Berlim para lecionar em escolas alemãs e pregar o 

nazismo para alunos”[...] Nessas escolas as crianças estudavam em alemão, davam 

vivas a Hitler e entoavam canções nazistas como a patriótica “Alemanha Acima de 

Tudo”, que começava assim: “Levanta a bandeira da luta e da liberdade,/ as fileiras 

bem unidas, que marcha com os passos calmos e firmes.”
80

 

 

Estudos sobre a influência ideológica do partido nazista dentro das comunidades 

alemãs apontaram que apesar dos colonos cultivarem a língua, as tradições e os modos de 

vida peculiares da etnia alemã, eles não o faziam a partir de plano ideológico consciente, mas 

antes, por uma inércia causada pela associação do ideal nazista à própria identidade do ser 
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alemão,  portanto, boa parte dos teutos no Brasil tinham uma visão positiva do nazismo, 

mesmo porque, em seus primeiros anos de governo,  a economia alemã voltou a crescer e 

junto com ela, o próprio orgulho do povo alemão. 
81

 

Apesar de todo o esforço do NSDAP/PR, o número de filiados ao partido no Paraná 

foi de 185 homens, destes, 94 estavam na capital
82

. O período de maior filiação ocorreu nos 

anos de 1934, 1936 e 1937, paralelamente ao êxito do nazismo na Alemanha. Essa baixa 

filiação desmente o mito da espetacular cooptação do partido nazista no Paraná, estimada na 

época de cerca de 25.000 pessoas, de uma comunidade teuta de aproximadamente 100.000 

alemães e descendentes residentes no Paraná
83

, dos quais cerca de 4.000 residiam na capital. 

Portanto, a ideia de que os nazistas existentes no estado eram um risco à soberania e a própria 

segurança nacional perde significativamente sua força argumentativa. 

O perfil dos filiados ao partido era formado em sua grande maioria, cerca de 80%, 

por alemães natos, os demais eram brasileiros descendentes de alemães. Quanto à faixa etária, 

a maioria possuía entre 25 e quarenta anos de idade, ou seja, a maioria havia vivido o 

sofrimento da 1ª Guerra Mundial. Esta constatação é confirmada pelo fato de que a maioria 

dos filiados ao partido nazista (NSDAP) havia entrado no Brasil na década de 1920, após a 

Grande Guerra. Esses dados auxiliam na compreensão do êxito da propaganda sobre esta 

significativa parcela de imigrantes, mais vulneráveis a propaganda nazista, uma vez que o 

sentimento de “nacionalismo ferido” ainda era bastante forte neste universo de imigrantes.
84

 

Tudo indica que o nazismo no Brasil se difundiu, pelo menos no início, para alemães 

e entre os alemães. Esse grupo não ambicionava a política interna, ou tinham qualquer 

pretensão de tomar o poder do Brasil ou mesmo, convencer mestiços e não-arianos a adotarem 

as ideias de Hitler. O partido trabalhava de olho nos problemas da Alemanha e dos alemães 

que viviam no exterior.
85
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“[...]os efetivos do  partido nazista no Brasil, em que pesem os vultosos recursos 

materiais e humanos empregados na divulgação de suas ideias, jamais ultrapassaram 

uns 3.500 membros. A penetração do nazismo parece ter sido bem maior entre os 

alemães recém-chegados ao país do que entre os descendentes aqui nascidos.”
86

 

 

Os trabalhos do partido nazista foram mais intensos na capital, devido primeiramente 

a sua maior importância frente às outras regiões do estado, e também ao fato do maior 

agrupamento teuto do Paraná  estar ali sediado. Em Curitiba se instalou a seção diretora para 

nove filiais para o estado do Paraná. 

 

“Curitiba deve merecer a atenção, pois é o ponto mais importante”
87

 

 

O Consulado Alemão em Curitiba foi bastante utilizado pelo NSDAP, contudo, essa 

abertura só se tornou possível após 1930, quando o Cônsul Ludwig Aeldert, tido por 

dificultador das ações do partido no Paraná, foi substituído por Walter Zimmermann, solidário  

ao NSDAP. A partir de então, o Consulado alemão agiu paralelamente com o partido nazista, 

organizando a juventude Hitlerista, a Frente do Trabalho e a Liga das Senhoras, tudo 

conforme os objetivos propagandísticos do partido.
88

 

 

“No caso brasileiro existe uma justaposição marcante entre as atividades da seção 

brasileira do NSDAP e as dos representantes consulares e diplomáticos.”
89

 

 

O Consulado de Alemão em Curitiba foi responsável pelo recebimento de grande 

quantidade de panfletos, jornais, livros, revistas, filmes e uma infinidade de outros materiais 

de propaganda e contrapropaganda vindos da Alemanha, os quais eram repassados ao NSDAP 

para divulgação em todo o Estado.  
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Contudo, apesar de toda ação propagandística desenvolvida pelo NSDAP, sua 

atuação era marcada pelo uso de métodos de pressão, perseguição e ameaça, particularmente 

aos alemães que realizavam alguma oposição ao partido. 

O NSDAP permaneceu ativo até 1938, quando então ficou  proibido quaisquer 

partidos estrangeiros, através do Decreto-lei nº 383, de 18 de abril.
90

A partir deste momento 

iniciou-se a perseguição xenófoba das autoridades brasileira, particularmente do aparato 

repressor do Estado Novo, representado pelo DOPS. Esta perseguição deu-se no momento em 

que o governo de Getúlio Vargas buscava construir o ideal nacionalista do projeto de 

brasilidade. A partir de 1942, momento em que o Brasil declarou guerra à Alemanha, todos os 

alemães residentes no Brasil, nazistas ou não, tornaram-se inimigos brasileiros em terras 

brasílicas, os chamados “quinta-coluna”, fazendo acordar  o “Mito do Perigo Alemão”. 

A partir da Conferência do Rio de Janeiro, ocorrido em janeiro de 1942, quando 

nações americanas propuseram o rompimento diplomático e comercial com a Alemanha, 

decorrente principalmente do ataque às bases norte-americanas de Pearl Harbor por forças 

japonesas do eixo. O Brasil imediatamente assinou acordos com os Estados Unidos nas áreas 

militares, estratégicas e econômicas, e também de luta contra o nazi-fascismo. A partir de 

então, vários integrantes do NSDAP foram presos e interrogados pela polícia, sendo alguns 

mantidos em campos de trabalho, e outros sendo deportados. Todo o alemão passou a ser 

visto primeiramente como nazista, bastava ter um sobrenome alemão. A situação agravou-se a 

partir do afundamento de navios brasileiros
91

, levando o Brasil a declarar guerra à Alemanha 

em 1942. 

“ Imediatamente depois do rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha, 

e em conformidade com a advertência prévia do embaixador alemão de que “o 

rompimento de relações diplomáticas significaria a guerra”, começaram os 

torpedeamentos de navios brasileiros no Caribe, em especial nas imediações da costa 

dos EUA.”
92
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5. A REPRESSÃO AOS CLUBES E ÀS COMUNIDADES TEUTAS EM 

CURITIBA 

 

Os clubes alemães, como já foram abordados, sofriam constante pressão do NSDAP, 

particularmente através da VDV
93

, portanto, muitas atividades do partido nazista envolviam  

diretamente ou indiretamente essas agremiações, que participavam  em desfiles, reuniões do 

partido, divulgação de material propagandístico, e também com a inserção de professores e 

instrutores vindos da Alemanha e vinculados ao partido. Essa relação em muitas ocasiões foi 

conflituosa, uma vez que existia em Curitiba certa resistência de algumas lideranças teutas à 

inserção do nazismo. Esses clubes ou agremiações passaram a ser vistos pelos brasileiros e 

pelas autoridades como a própria representação do nazismo na cidade. Essa associação de 

imagem ao nazismo aumentou após a declaração de guerra do Brasil, que agravou os 

movimentos de represália e de repressão, tanto por parte do governo, como por parte da 

comunidade brasileira e da própria mídia, que fortalecia o “Mito do Perigo Alemão”. 

 Com a declaração de guerra do Brasil ao Eixo, quase que de um dia para o outro, 

alemães, italianos e japoneses viraram inimigos da pátria. Os alemães residentes ou de 

passagem pelo Brasil foram convidados a deixar o país e intimidados a comparecer à 

delegacia mais próxima. Alguns foram presos acusados de “falar alemão em público”. 

De 1942 a 1945, cerca de 3 mil alemães, japoneses e italianos foram presos pelo 

governo em 13 campos de concentração em oito estados. Em Santa Catarina foram 200 presos 

num hospício desativado de Joinville. Em Curitiba e Porto Alegre foram locados em presídios 

comuns. 

Para esta abordagem serão apresentados três importantes sociedades teutas de 

Curitiba: o Handwerker Unterstützungs-Verein (Sociedade Beneficente  Operária), o Teuto-

brasilianischer Turn-Verein ( Sociedade Teuto Brasileira de Ginástica) e o Verein Deutscher 

Saengerbund ( União dos Cantores Alemães).  
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5.1 SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA (HANDWERKER 

UNTERSTÜTZUNGS-VEREIN) 

 O Handwerker Unterstützungs-Verein, atualmente é conhecido por Clube Rio Branco. Foi 

fundado em 19 de julho de 1884, por 12 pessoas, sendo seu principal fundador e 1º presidente o senhor 

Eduardo Engelhardt. 

 Tinha como principal objetivo prestar auxílio econômico a seus sócios, quase todos 

artesãos, em caso de doença, acidente ou morte. Em 18 de maio de 1938, decorrente da 

política nacionalista de Getúlio Vargas, mudou seu nome para Sociedade Beneficente Rio 

Branco. Somente em 26 de março de 1985, que o nome foi mudado para  Clube Rio Branco,  

o qual permanece até hoje. 

 A primeira sede do clube foi a própria residência do seu fundador, na Rua São 

Francisco, mas em 8 de março de 1896, foi transferida para a Rua Carlos de Carvalho.
94

 

Em 1917 o Brasil entrou na 1º Guerra Mundial e o clube ficou fechado até o dia 27 

de julho de 1919, sendo suas instalações usadas pelo governo durante esse período. Em agosto 

de 1931, foi decidido mais uma reforma e aumento de dependências, sendo entregue em 

janeiro de 1932.  

A repressão aos teutos em Curitiba começou de forma mais violenta em 1942, 

principalmente com comícios inflamados, onde professores e jornalistas realizavam uma 

oratória inflamada contra os tidos “Eixistas”. Destes destaca-se o jornalista Rodrigo de 

Freitas. Este jornalista foi um dos responsáveis pela manifestação popular ocorrida na data de 

18 de março de 1942, após o comício da Praça Santo Andrade. 

“Voltando ao desenrolar da manifestação, depois de encerrado o comício, a multidão 

tomou as ruas centrais da cidade, processando-se, a partir de então, a reação 

enérgica, violenta, contra casas comerciais e sociedades recreativas pertencentes a 

adeptos do nazismo”
95
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 O Rio Branco e a Impressora Paranaense que era do Schrappe foram quebradas[...] 

Até hoje se diz “mas que absurdo!” Não era absurdo, foi um movimento de revolta 

natural.
96

 

 

Nesta manifestação, a sede da Sociedade Beneficente Rio Branco foi invadida e 

depredada, por uma massa de pessoas que bradavam: “trindade maldita: Hirohito, Hitler e 

Mussolini” juntamente com brado de “Morras”. 

“Os móveis e tudo mais que era encontrado em seu interior era lançado para fora e 

faziam-se fogueiras”.
97

 

 

Com as relações entre Brasil e Alemanha rompida, decorrente principalmente dos 

afundamentos de navios brasileiros por submarinos alemães, o prédio sede da Sociedade após 

a depredação de 18 de março, teve suas instalações requisitadas pelo Governo Nacional para 

fins militares. Sob a intervenção do DOPS as instalações da Sociedade Beneficente Rio 

Branco foram entregues ao Tiro de Guerra Rio Branco. Neste período chegou a funcionar no 

prédio o 5º Batalhão de Saúde.
98

 

As instalações retornariam à Sociedade somente em 1949, após forte empenho do 

Deputado Federal Rubens de Mello Braga, que conseguiu junto ao Presidente Dutra, a 

determinação da ordem de restituição de suas instalações. Devido a grande deterioração dos 

mobiliários e das próprias instalações, uma grande reforma foi necessária, sendo sua 

reinauguração realizada em 1950, com um grande baile. 

Atualmente a sede da sociedade encontra-se localizada no bairro Santa Cândida, 

adquirida em 1957, como sede campestre. As instalações localizadas na Rua Carlos de 

Carvalho foram  vendida em 2001. 
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5.2 SOCIEDADE TEUTO BRASILEIRA DE GINÁSTICA) (TEUTO-

BRASILIANISCHER TURN-VEREIN ) 

A Teuto-brasilianischer Turn-Vereinn foi fundada em 7 de dezembro de 1890. Sua 

primeira sede localizava-se na Rua Dr. Muricy, esquina com a Rua José Loureiro, onde foi 

construído em 1911 as primeiras instalações, contando com cerca de 200 membros. A 

Sociedade optou pela ginástica como uma de suas principais modalidades, e em 1926 

ocorreram os primeiros treinos na Praça Oswaldo Cruz, no centro da cidade. Essa vocação 

para a ginástica permitiu na década de 1930, que o NSDAP trouxesse instrutores da 

Alemanha, ligados ao partido, para aprimorarem os treinamentos esportivos. Ainda em 1933, 

com apoio financeiro de alguns membros e do próprio Governo Alemão
99

, o clube pôde 

adquirir suas atuais instalações no bairro Bacacheri, ocupando uma ampla área, permitindo 

maiores atividades esportivas e culturais. 

A mudança do nome para Sociedade de Cultura Física Jahn ocorreu em 1938, 

conforme determinado pela citada política de nacionalização do governo de Vargas. Já, 

durante a Segunda Guerra Mundial, buscando minimizar sua identidade Teuta, alterou seu 

nome, com oportuna homenagem ao patrono do Exército Brasileiro, passando a se chamar 

Sociedade de Cultura Física Duque de Caxias. Em 1974 mudaria novamente para Clube 

Duque de Caxias. 

A Sociedade Duque de Caxias não sofreu maiores repressões e manteve suas 

atividades normais, contudo, passou a oferecer seus espaços para exibição de filmes 

relacionados à guerra, palestras, chás-dançantes, bailes e festas beneficentes, além do “Natal 

das famílias dos convocados”. Essa Sociedade acolheu, em 1943, a diretoria da Sociedade 

Garibaldi
100

, que teve seu prédio desapropriado pelo DOPS, e suas instalações passaram a 

serem   ocupadas pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Eleitoral. 
101
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5.3 SOCIEDADE DOS CANTORES ALEMÃES (VEREIN DEUTSCHER 

SAENGERBUND) 

Foi fundado em 4 de abril de 1869, com o nome de Gesangverein Germânia, com o 

objetivo cultural, de divertimento e também para  a criação de uma caixa de socorro, a fim de 

poder prestar apoio financeiro de emergência para sócios indigentes e enfermos. 

O Verein Deutscher Saengerbund, passou a existir a partir de diversas fusões, 

principalmente com a Gesangverein Germania (Sociedade Germânia), sendo o seu primeiro 

ponto de reunião o “Palácio do Crystal”, na Rua Inácio de Lustoza. Somente em 1885 

adquiriu a propriedade na Rua Carlos Cavalcanti, onde foi construída a sede do clube, que 

permanece até os dias atuais. 

Em 1938, conforme ocorreu com outros clubes e sociedades de imigrantes, mudou 

seu nome para Clube Concórdia, tendo sido ainda determinado pelo governo o afastamento 

dos dirigentes não brasileiros, os quais foram substituídos por uma junta governativa. Em 

1942 foram proibidas reuniões sociais de entidades italianas e germânicas. Ainda nesse ano, 

teve seu nome mudado para Casa Olavo Bilac. No período compreendido entre março de 

1942 a dezembro de 1945, as suas instalações ficaram à disposição da Cruz Vermelha e do 

Clube Atlético Paranaense, abrigando também a Liga de Defesa Nacional
102

.  

Durante a desocupação foram apreendidos cerca de 2.800 livros, além de grande 

volume de documentos referentes a todos os associados. 

Na data de 18 de março de 1942, quando ocorreu um comício exaltado na cidade, 

contra os “Eixistas”, o Clube Concórdia teve sua sede invadida e depredada.  

“ A turma invadiu o Concórdia, jogou o piano de cauda da galeria pro salão” 

“O Clube Concórdia era um clube de origem alemã, como a sociedade Thalia 

também era, só que o Thalia naquele tempo já não tinha aquela imagem de clube 

alemão, mas o Concórdia tinha[...] então eles foram lá na Carlos Cavalcanti, 

invadiram o clube, quebraram o que puderam quebrar, aqueles painéis de madeira no 

salão de festa, eles quebraram a machado”.
103
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“A violência efetivou-se, trazendo à tona as formas identitárias da comunidade, 

expondo as tensões que a sociabilidade citadina cotidianamente suscitava reforçando 

sua coesão.”
104

 

 

O Clube Concórdia teve suas instalações devolvidas em 1945, devido a um decreto 

do interventor Manoel Ribas
105

. O Clube manteve sua característica cultural germânica, tanto 

que em 1961 lançou a primeira festa da Cerveja do Brasil e manteve festas tradicionais da 

cultura alemã como a Festa da Matança (Schlachtfest), atualmente chamada de Festa da 

Colheita (Bauernball). Foi criado também o grupo folclórico do Clube Concórdia de Curitiba, 

e desde então tem o objetivo de manter a cultura e a tradição germânica vivas, através de 

pesquisas e divulgações para a comunidade interessada. 

 

6. CONCLUSÃO  

 

O Brasil, país multiétnico, acolhedor de tantas culturas, segundo maior país no que se 

refere à imigração alemã, com cerca de 230.000 imigrantes até 1940, teve nas décadas de 

1930 e 1940 uma história singular.   

Este período no Brasil foi marcado por grandes transformações, das quais a maior, 

refere-se à esfera política. O Estado Novo de Getúlio Vargas, caracterizada pelo ideal 

nacionalista, buscou a partir de 1937, criar um pais sem quistos culturais, onde o “ser 

brasileiro” fosse mais forte,  o que de fato não ocorria em grande parte das comunidades 

teutas existentes no país, as quais, existiam justamente para manter os laços culturais com a 

terra mãe, a Alemanha. 

Em Curitiba, como em grande parte da região sul do Brasil, a presença alemã foi 

significativa, cerca de 7% em todo o estado. Essa presença expressiva atraiu o interesse do 

Partido Nazista (NSDAP), o qual manteve na cidade uma célula do partido, subordinado a 

matriz de São Paulo. 
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Nesta cidade, o NSDAP desenvolveu expressiva propaganda e buscou exercer 

influência em diversas associações e clubes, nos quais, algumas vezes, encontrou alguma 

resistência interna, como o ocorrido na Sociedade Beneficente Operária (Handwerker 

Unterstützungs-Verein), hoje Clube Rio Branco. 

Apesar de todo esforço dos nazistas em arregimentar novos partidários, pode-se 

considerar que o resultado foi pouco significativo, pois dos cerca de 4.000 teutos residentes na 

cidade, apenas 94 estavam filiados ao partido nazista. 

Apesar do pouco êxito da NSDAP em Curitiba, senão no Paraná, o “Mito do Perigo 

Alemão” exerceu grande temor na comunidade brasileira, sobre o qual a mídia desempenhou 

papel fundamental para o alarde e apavoramento de grande parte dos cidadãos. 

A política nacionalista do Estado Novo, que foi eficiente em enfraquecer a 

manutenção cultural das sociedades teutas, juntamente com a mídia, que criou a figura do 

“inimigo interno”, acarretaram em grave prejuízo ao convívio pacífico de grande parcela dos 

alemães e descendentes que já viviam no país há várias décadas, cuja relação com o Brasil já 

era muito maior do que com a distante Alemanha. 

Portanto, podemos considerar que o nazismo em Curitiba, ou melhor, em todo o país, 

não representou nenhuma ameaça à soberania nacional, como supunha algumas “teorias da 

Conspiração”, nas quais, o Brasil, através do apoio dos “quinta-coluna”, seria invadido e 

ocupado pelas tropas alemãs.  

Contudo, pode-se observar que a repressão popular demonstrada na cidade deve-se 

aos valores patrióticos difundidos pela propaganda nacionalista de Vargas, a qual foi 

fortalecida com a entrada do pais na guerra, que juntamente com a produção xenófoba da 

mídia, contribuíram para a emulsão de ódio e revolta a tudo que fosse alemão, mesmo sendo 

este, parcela significativa da mesma sociedade, a qual ajudava a construir. 

Conclui-se, portanto, que o partido nazista atuou de fato na comunidade teuta 

curitibana, contudo, sem representar qualquer ameaça real, principalmente pela sua baixa 

arregimentação, observado em todo estado do Paraná, e também por seus propósitos não 

envolverem a política interna, conforme observado em suas diretrizes e ações. A repressão 

ocorrida contra os teutos em Curitiba deveu-se a construção do “Mito do Perigo Alemão”, que 

estava muito distante da realidade, e que encontrou no ideal nacionalista do Estado Novo e 

nas circunstâncias da Guerra os ingredientes ideais para fortalecer a construção do modelo de 
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inimigo, ao qual, a figura do teuto-brasileiro cabia-lhe perfeitamente, mesmo sem nunca ter 

representado uma verdadeira ameaça a segurança ou a soberania nacional, como supunha a 

principal articuladora desse ódio, a própria mídia.  
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