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RESUMO 
 

 O Estado Novo é conhecido por sua face autoritária e repressiva. Durantes os 
anos de seu governo, Vargas perseguiu, reprimiu e prendeu imigrantes e 
descendentes de imigrantes. Presentes no Brasil desde 1824, os alemães eram 
denunciados desde o século XIX por sua coesão interna e acusados de conspirar 
contra a soberania nacional, alvos da criação do mito do perigo alemão. Com o 
golpe de 1937 a atuação da polícia política, institucionalmente criada em 1924, se 
intensifica e passa a vigiar, perseguir e prender todos os elementos "nocivos" e 
"perigosos" ao projeto varguista. Auxiliou para a narrativa estado novista de ameaça 
a soberania nacional, e consequente ação, a existência de extensões do  
Nationalsozialistsche Deutsche Arbeiterpartei, comumente conhecido por NSDAP. 
No Brasil ele se estabelece em 1931 e existiu sem entraves legais até 1938, ano do 
lançamento da Campanha de Nacionalização de Vargas, uma série de medidas 
legais que visavam suprimir o elemento estrangeiro e abrasileirá-los. A atuação 
nazista em terras brasileiras gerou conflitos geracionais dentro da comunidade 
germânica paranaense, porém sua atuação favoreceu a ação estigmatizada da 
polícia política contra os imigrantes germânicos, balizada pelas noções de mito 
conspiratório que destinava a determinados grupos. A partir da instituição do direito 
de habeas-data com a promulgação da constituição de 1988, os arquivos policiais do 
Departamento de Ordem Política e Social, mais conhecido por DOPS, foram 
transferidos para os respectivos órgãos estatais de arquivos e constituíram um corpo 
documental passível de ser explorado de várias maneiras. A abertura desses 
arquivos permitiu que utilizássemos 36 fichas individuais produzidas pela DOPS-PR 
entre os anos de 1938 e 1945 a fim de traçar um perfil social dos perseguidos e 
analisar a linguagem policial estigmatizante empregada em referência aos indivíduos 
de origem alemã do Paraná. Para tanto, as noções de estigma trazidas e 
conceituadas pelo cientista social canadense, Erving Goffman, foram fundamentais 
para lançar luz à esse fenômeno. Da mesma forma a análise da atuação e do 
funcionamento da polícia secreta nazista e seu papel político dentro do país, 
realizada por Hannah Arendt, e os usos de mitos e mitologias políticas para 
justificação da própria política, desenvolvidas por Raoul Girardet, foram também 
essenciais para operar com as fichas policiais. Não menos importante é o estudo do 
filólogo Victor Klemperer acerca da linguagem do Terceiro Reich e sua profunda 
penetração na sociedade alemã da época, linguagem esta caracterizada pela 
pobreza, pelo poder invocatório de suas palavras e pelo apelo fanático de massa 
intrínseco.  
 
Palavras-chave: Imigração. Nazismo. Polícia Política. Estigma. 
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INTRODUÇÃO 
 
 As origens desta pesquisa se encontram no interesse remoto do autor pelo 

fenômeno do nazismo e alimentado ao longo de sua vida escolar pela perspectiva 

de um dia poder ler vários livros sobre o assunto e descobrir a “verdade” que se 

escondia detrás. Os anos se passaram e a entrada no curso de História foi mais um 

passo em definitivo para dar vazão a tão esperado anseio. Ao mesmo tempo, as 

ideias de erudição e verdade que abasteciam a vontade de estudar o nacional-

socialismo, e insere-se aí o senso comum a respeito da História que acompanha 

diversos estudantes que se afeiçoam ao campo durante a vida escolar, foram, tijolo 

por tijolo, sendo derrubadas. Contudo, ao entrar em contato com as discussões que 

acompanham o saber e o fazer do historiador, a despeito do choque inicial, o mesmo 

fascínio se manteve para que o projeto de estudar o nacional-socialismo alemão 

continuasse presente aula após aula.  

 Com o passar do tempo e de leituras, a descoberta acerca da imensidão de 

estudos sobre o tema constituiu outro choque neste autor. O sonho de dar conta de 

tudo o que fosse possível saber e estudar sobre o nazismo encontrou considerável 

barreira na quantidade de enfoques, métodos, teorias e fontes em geral que 

abordam direta, ou indiretamente, o tema, seja ele recortado espacialmente no 

próprio III Reich e para além de suas fronteiras. De uma perspectiva superficial, é 

possível afirmar que o nazismo, mesmo após o fim da guerra e o fim da Alemanha 

nazista em 1945, transformou e sensibilizou boa parte do mundo, se não por 

completo. Face à essas conclusões acerca do alcance do tema, a conclusão, apesar 

de óbvia para quem possa estar lendo, resultava em recortar ainda mais o espaço e 

tempo do estudo.  

 Num primeiro contato deste autor com a pesquisa acadêmica através de uma 

bolsa concedidas somente para calouros, a intenção e o projeto proposto, apesar 

das imensas dificuldades administrativas e organizacionais do programa, voltava-se 

a estudar as relações possíveis entre o Cinema e a História, tendo como cenário 

dois filmes que tratavam do principal julgamento ocorrido em Nuremberg, entre os 

13 julgamentos que se sucederam entre novembro de 1945 e outubro de 1946, após 

o fim da guerra: o julgamentos dos chefes e líderes do partido capturados pelos 

aliados, que tinha no banco de réus figuras como Hermann Goring, segundo na linha 

sucessória do Partido, e Rudolf Hess, secretário pessoal de Hitler.  
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 Após esse primeiro contato com o mundo da pesquisa, o desenrolar até tomar 

forma este projeto fora menos megalomaníaco e mais conciso das limitações 

acadêmicas que um estudante de graduação enfrenta ao fim do curso e que a 

própria academia impõe àqueles que desejam trilhar carreira no universo das 

pesquisas históricas.  

 Princípio basilar e fundamental de todo historiador: todo sujeito é filho de seu 

tempo. Nesse sentido, vivendo em tempos de extrema insegurança política, de 

retrocessos legislativos, de ressurgimento de discursos de ódio associados a 

extrema direita, inclusive balizados por referências nazistas, e dos significativos 

números que envolvem a segurança pública e criminalidade, minha atenção se 

voltou para o também violento, autoritário e ditatorial período do Estado Novo. 

Dados publicados pelo Fórum Nacional de Segurança Pública em 2014, 

demonstravam que entre 2009 e 2013 quase 12 mil pessoas foram mortas por 

policiais, ao mesmo tempo em que quase 1,8 mil policiais também morreram durante 

o mesmo período1. Tais dados, somados ao nefasto número de 58,5 mil mortes de 

forma violenta e intencional no ano de 20142, nos dão um indício da situação 

extrema de insegurança e violência pública e policial à que estamos sujeitos 

diariamente – vale ressaltar que alguns segmentos da sociedade, como jovens e 

negros, são mais atingidos pelo cenário violento que se alimenta diariamente no 

Brasil.  

Frente aos desejos e problemas relatados, a pesquisa formatou-se no sentido 

de unir num só estudo a instituição policial e o nazismo, união que 

consequentemente guiou o projeto a Era Vargas, especificamente o Estado Novo, e 

à atuação do Departamento de Ordem Política e Social, popularmente conhecido 

como DOPS, frente à comunidade e instituições, organizações e associações teutas 

do Paraná, dentre elas o NSDAP, fundado no Brasil em 1931. Com essas ideias em 

mente, o recorte do projeto e a problemática principal confluíram para se explorar o 

papel da polícia política e seu modus operandi, com enfoque para a linguagem 

estigmatizante e conspiratória associada à comunidade germânica residente no 

                                                
1 POLÍCIA Brasileira. Disponível em: <https://noticias.terra.com.br/brasil/policia/policia-brasileira-mata-
e-morre-mais-do-que-em-outros-paises,9828b860e660a410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. 
Acesso em 07 de ago. 2016. 
2BRASIL Registra. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2015/10/08/brasil-registra-585-mil-assassinatoem-2014-maior-numero-em-7-anos.htm>. 
Acesso em 07 de ago. 2016. 
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Paraná durante o Estado Novo, linguagem esta típica de regimes com 

características totalitárias. Nesse sentido as definições sobre estigma de Erving 

Goffman dão suporte para operar com a linguagem  Para dar sustentação à 

problemática principal, as conceituações de Hannah Arendt acerca dos principais 

elementos envoltos em polícias totalitárias e o trabalho de Raoul Girardet sobre a 

criação de mitos políticos que dão sentido a ação política do presente, servirão para 

operar com a linguagem encontrada nas fichas individuais produzidas pelo DOPS-

PR.  

Três eixos foram escolhidos e serão abordados, em maior ou menor grau, 

para dar sentido e lógica ao trabalho: a imigração alemã e a comunidade germânica 

no Paraná; o Partido Nazista no Brasil e no Paraná; e por último, e mais importante, 

a repressão e linguagem da Polícia Política estado novista às colônias e indivíduos 

de origem germânica residentes no estado paranaense. 

No primeiro capítulo serão tratados aspectos gerais da imigração alemã para 

o Brasil, e mais detidamente para o Paraná, tais como as motivações que levaram 

diferentes gerações a emigrar rumo à terra desconhecida, os perfis socioeconômicos 

e características próprias das diferentes levas e as regiões nas quais houve maior 

concentração do elemento germânico. Ainda neste capítulo pretende-se apresentar 

breve discussão acerca do culto e espírito nacionalista que desembarca junto com 

os teutos, denominado Deutschtum ou germanismo pelos seus teóricos e 

estudiosos, atentando acerca das diferenças entre classes sociais e o meio rural e 

urbano no culto e preservação do Deutschtum. Em seguida a discussão acerca dos 

quistos étnicos ou raciais que passa a ser entendida, denunciada e publicizada 

através do mito do “perigo alemão” e dos enquistamentos raciais que ameaçavam a 

construção do ideal de nação pretendido, ganhará alguns parágrafos. Por fim, o 

capítulo abordará a existência e funcionamento de diversas associações e 

organizações comunitárias germânicas e o papel destas para a coesão interna e 

preservação do Deutschtum. 

No segundo capítulo a questão em foco será o Partido Nazista no Paraná. 

Antes de abordarmos a criação da seção paranaense e seus aspectos gerais, o 

trabalho tratará dos aspectos gerais de estabelecimento do NSDAP no Brasil, tais 

como a sua fundação, organização institucional, diretrizes e objetivos do partido, 

perfil dos associados etc. Neste momento será importante debater a importância e a 
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valorização da germanidade para o partido, além de destacar a ressignificação de 

alguns conceitos nacionalistas pelos nazistas. Também se torna essencial 

diferenciar Deutschtum de Nazismo, lembrando que ambos valorizaram a 

preservação e culto da germanidade. Para além do embate ideológico, também foi 

possível verificar através da historiografia a existência de embates entre 

Reichdeutscher e Neuedeutscher, estes representados pela geração que emigrou 

nas primeiras décadas do século XX, e aqueles representados pelos alemães do 

século XIX, no que diz respeito aos cargos de liderança e influência dentro da 

comunidade, explicitando diferenças geracionais quanto a ideologias políticas e 

nacionalismos.  

No terceiro e último capítulo, a vigilância e repressão da Polícia Política 

estado novista as colônias e indivíduos de origem alemã será articulada 

nacionalmente e localmente. Aspectos ideológicos e políticos voltados a repressão 

do estrangeiro, do quinta-colunismo, do nocivo a nação, presentes na Era Vargas e 

amplificados durante o Estado Novo através do discurso oficial e da Campanha de 

Nacionalização iniciada em 1938, no sentido de incentivar a criação de uma 

identidade nacional homogeneizada, darão o tom ideológico ao funcionamento da 

Polícia Política e a sua linguagem estigmatizante, recuperada suas origens e 

transformações ao longo do tempo. As relações ambíguas do governo com a 

comunidade germânica poderão ser traduzidas em dois diferentes momentos: 1938 

e 1942, datas chave na consolidação de leis e práticas repressivas do Estado Novo. 

É justamente entre essas duas datas que a atuação da polícia política conhecerá o 

seu auge durante a Era Vargas. Através das fichas individuais arroladas por este 

estudo, analisar-se-á a linguagem empregada nas fontes, que preconizava a lógica 

da suspeição, do mito conspiratório, da estimagtização como regra geral e da 

vigilância constante, neste caso aos indivíduos de ascendência alemã. 
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CAPÍTULO 1 - IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO BRASIL E NO PARANÁ 

 
 Ao longo de todo o século XIX o Brasil incentivou, tanto com recursos 

públicos, quanto através de empreitadas privadas, a vinda de imigrantes europeus 

para regiões consideradas problemáticas pelo governo imperial, principalmente nas 

áreas fronteiriças sujeitas a confrontos vicinais. Apesar das experiências anteriores a 

Independência e da vinda da família real portuguesa para o Brasil, casos dos suíços 

em Nova Friburgo e dos alemães na Bahia, o estímulo a vinda de contingentes 

europeus se iniciou oficialmente no dia 25 de julho de 1824 com a fundação da 

colônia alemã de São Leopoldo no Rio Grande do Sul3. Contudo, será a partir da 

promulgação da Lei de Terras de 1850 e da fixação de aquisições de terras 

devolutas somente pela compra de títulos expedidos pelo governo imperial4, que a 

política imigratória será incentivada pelo governo e pelos  setores privados.  

 Seyferth apresenta duas quantificações acerca do número de imigrantes que 

vieram para o Brasil: no primeiro, elaborada por Carneiro em 19505, no período de 

1819-1947 4,9 milhões de imigrantes europeus vieram para o país; no segundo, 

quantificado por Diegues Jr na década de 70, o número é atualizado para 5,6 

milhões entre 1820-19706.  

 Italianos, portugueses e espanhóis constituem os grupos que mais emigraram 

para o Brasil entre 1820-1939, seguidos por alemães e japoneses, segundo dados 

do historiador Rene Gertz7. Se somados somente os três primeiros grupos, de 

acordo com as estimativas deste autor, cerca de 90% da soma total se concentra 

nesses três grupos. Portanto, os imigrantes alemães não constituem o “grosso” da 

imigração, e sim uma porcentagem pequena do todo, apesar de sua importância 

cultural para o país. É importante destacarmos aqui uma ressalva que estes 

estudiosos fazem acerca desses números: somada a certa incongruência de 

classificar italianos e alemães como nacionalidades antes de 1870, datas da 
                                                
3 Seyferth 2000 p. 144 
4 BRASIL. Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm>. Acesso em 10 de ago. 
2016. 
5 Ver: CARNEIRO, J. Fernando. Imigração e Colonização no Brasil. Rio de Janeiro: FNF, Cadeira de 
Geografia do Brasil, Publicação Avulsa, nº2, 1950. 
6 SEYFERTH, Giralda. Imigração e cultura no Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1990, 
p.11. 
7 GERTZ, René. O Fascismo no Sul do Brasil. Porto Alegre: Editora Mercado Aberto, 1987, p. 15. 
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fundação dos Estados Nacionais desses países como conhecemos hoje, os agentes 

de controle de imigração do Brasil classificavam esses indivíduos de acordo com a 

sua língua, mesmo que etnicamente eles não se identificassem com a nacionalidade 

à que esta língua os remetia. Esse é um cuidado importante para não se tomar a 

imigração como um fenômeno homogêneo e único. Outro problema que surge com  

a questão da imigração diz respeito aos locais de estabelecimento e a reemigração 

por eles empregada, conforme aponta Moraes8. 

 Além de constituir minoria na quantidade de imigrantes que vieram ao 

Brasil,os alemães também não tinham na América do Sul seu principal destino. 

Segundo tabela trazida por Magalhães, entre 1820-1910 saíram da Alemanha mais 

de 5,3 milhões de imigrantes, ao passo que mais de 95% desses imigrantes se 

dirigiram aos EUA. Somente 119 mil alemães vieram para o Brasil e 47 mil para a 

Argentina9.  

 Quanto a distribuição dos imigrantes alemães às diversas regiões do Brasil, 

conforme defende Gertz, são dados muitos difíceis de precisar, pois não havia 

controle de seus destinos a partir do momento em que entravam no país, além do 

problema que os diversos fluxos internos trazem para elaborar um dado satisfatório 

sobre a questão. No entanto, de acordo com Gertz, dados referentes aos alemães e 

seus descendentes por Estado na década de 1930 indicam que havia em torno de 

520 a 600 mil no Rio Grande do Sul, 220 a 270 mil em Santa Catarina, 70 a 126 mil 

no Paraná, 80 a 90 mil em São Paulo e 15 a 30 mil no Rio de Janeiro e Espírito 

Santo, além de quantidades menos expressivas para outros estados. Ainda 

conforme o autor, partindo de dados apresentados em 1939 pelo geógrafo Reinhard 

Maack sobre o estado do Paraná, dos 126 mil alemães e descendentes que neste 

residiam, somente 60% do total falavam regularmente o alemão, ao passo que 40 

mil desconheciam completamente o idioma10. Dados da Revista de Imigração e 

Colonização, apontam que entre 1884 e 1939 ingressaram no Brasil 170 mil 

alemães, com destaque para os períodos de 1914-1923 e 1924-1933, quando 

imigraram mais de 90 mil alemães11. 

                                                
8 MORAES, L. E. Ein volk, Ein Reich, Ein Fuhrer: a seção brasileira do Partido Nazista e a questão 
nacional. 1996. 222f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996, p. 142. 
9 MAGALHÃES, Marionilde Brepohl de. Pangermanismo e nazismo: a trajetória alemã rumo ao Brasil. 
Campinas: Editora da Unicamp, 1998, p. 20.  
10 GERTZ, René, op. cit., p. 19-20. 
11 MORAES, op. cit., p. 143. 
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 Foi também no Paraná que no século XX números significativos de imigrantes 

ucranianos, russos, japoneses, poloneses e alemães, oriundos principalmente da 

região que compreende o Leste Europeu, se fixaram no estado12. Somam-se a estes 

as diversas reemigrações dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

movidas principalmente por conta das divisões de terra de herança, rumo ao estado 

paranaense. Cidades como Curitiba, Ponta Grossa, Entre Rios, Castro, Wittmarsum, 

Palmeira, Lapa, Pato Branco, Rolândia, Paranavaí, Toledo, Cascavel e Marechal 

Cândido Rondon são destaques de cidades que receberam significativas levas ou 

foram fundadas por imigrantes alemães.  

 Quando se detém nas motivações que levaram esse grande contingente 

populacional a emigrar de seus países, o estudioso depara-se não apenas com uma 

única causa, ou uma grande causa, mas sim diferentes causas para períodos 

distintos, sejam elas políticas, religiosas, econômicas e até mesmo por força e 

atração que as empresas de imigração produziam e criavam através da propaganda. 

Também se torna importante salientar que nem todos os imigrantes tomavam a 

decisão de deixar a sua comunidade e o universo que conheciam por conta de 

“forças maiores”. Muitos deles deliberadamente tomavam a decisão de se 

arriscarem na busca de melhores condições de vida.  

Magalhães classifica a imigração de alemães para a região Sul em duas 

fases. A primeira fase é composta por duas grandes levas: uma primeira, entre 1824 

e 1848, se caracteriza, genericamente, pelo imigrante predominante rural, originário 

de áreas ameaçadas pela concentração de terras, ligado a terra e a família, com 

alguma habilidade para além das técnicas do cultivo agrícola, o que facilitava o 

contato e criação de centros urbanos, respeitosos a rastros de sobrevivência de 

costumes e regras medievais e patrióticos em relação ao seu universo e as suas 

tradições. Quanto a segunda leva, a autora os caracteriza por serem chamados dos 

filhos de 1848, popularmente conhecidos como Brummer. Além das motivações 

econômicas que levam a deixarem suas famílias e seu mundo, agregam-se 

frustrações políticas referentes aos desdobramentos desse intenso período. Em sua 

maioria eram ligados ao meio urbano. Intelectuais, artesãos e operários 

provenientes de uma série de posicionamentos políticos ideológicos13. Logo, fica 

claro a afirmação anterior quanto a inexistência de uma imigração homogênea, 
                                                
12 MAGALHÃES, op. cit., p.36. 
13 Ibidem, p. 23-27. 
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exemplificada por essas duas levas de gerações próximas, que inclusive resultavam 

em conflitos internos referentes a língua e a costumes por conta de suas origens 

particulares. 

Em relação a segunda fase, subdivide-se em dois grupos: os Reichdeutsche 

(alemães do Reich) e os Neudeutsche (alemães novos). Quanto aos primeiros, já na 

própria denominação, criada pelos imigrantes aqui já estabelecidos, ressalta-se uma 

característica de suma importância: são gerações de indivíduos que vivenciaram o 

processo de unificação da Alemanha, da criação nacional e da definição de uma 

identidade nacional pautadas pelo ensino primário, pela literatura, pela forte 

presença da religião e pelo culto de práticas intelectuais por eles consideradas mais 

eruditas – são também características que se atribuem aos Neudeutsche. 

Entretanto, como ressalta Magalhães, não é plausível considerar que todos eles 

eram entusiastas nacionalistas, pois a própria criação de nação partia de camadas 

superiores na hierarquia social, polarizando a sociedade entre inimigos e amigos do 

império. Precisamente por conta dessa polarização, os primeiros tendiam a emigrar 

em maior número que os segundos, denotando conflitos internos quanto ao novo 

momento político-ideológico nacional14. Do mesmo modo, os conflitos e os choques 

geracionais se reproduziam nas terras tupiniquins, resultando em caracterizações 

negativas por parte dos Reichdeutsche aos Deutschebrasilianer (teuto-brasileiros), 

tais como “ignorantes, bêbados, excessivamente assimilados e, segundo o 

julgamento dos pastores com formação acadêmica que passariam a servir no Brasil, 

poucos afeitos à disciplina religiosa”15. Dados de Diegues Jr. distribuem os 

Reichdeutsche em quatro estados, conforme o censo de 1940: São Paulo com 

pouco mais de 33 mil; Rio Grande do Sul com pouco mais de 15 mil; Santa Catarina 

com pouco mais de 11 mil; e Paraná com pouco mais de 12 mil, totalizando 72 mil 

Reichdeutsche16. 

No que diz respeito aos assim denominados Neudeutsche as diferenças estão 

na lógica interna das comunidades alemãs, demonstrando novamente o choque de 

gerações. Objetivamente são alemães novo aqueles que nasceram na Alemanha e 

imigraram nas primeiras décadas do século XX ou vieram a trabalho para o Brasil. 

Apesar de objetivamente sustentarem a importância do Deutschtum, da escola 

                                                
14 Ibidem, p. 28-33. 
15 Ibidem, p. 32.  
16 DIEGUES JR apud MORAES, op. cit., p. 145.  
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alemã, da língua, da igreja, enfim, da necessidade de se perpetuar todas as 

instituições e tradições que compunham o “ser” alemão, viam nas gerações 

anteriores um distanciamento negativo entre o praticado nas terras brasileiras e suas 

noções de germanidade. Logo, suas posições de indivíduos culturalmente 

superiores em relação aos demais é um aspecto subjetivo que marca uma diferença 

importante entre estes e o restante da comunidade alemã, apesar de nesta estarem 

incluídos todos os descendentes e alemães radicados no Brasil. Também é 

importante destacarmos que essa geração compreendia aqueles que emigraram 

num cenário político de humilhação e desolação econômica, conseqüências diretas 

da derrota alemã na 1ª Guerra Mundial17. Estes são exemplos das demarcações no 

in-group, como denomina Moraes18. 

Outro dado de suma importância trazido por Willems é a crescente 

contribuição urbana dos imigrantes da primeira metade do século XX em relação às 

levas do século XIX. Cresce também, em função do aumento de número de 

instituições e firmas alemães no país, a quantidade de sujeitos que vêm para o 

Brasil exercer uma função profissional definida, com perspectivas de volta para o 

país natal no futuro19. Logo, a concentração desses imigrantes em áreas urbanas 

exercendo profissões ligadas ao meio urbano é uma tônica que será verificada nas 

fileiras do NSDAP no Brasil, conforme explicitaremos nos próximos capítulos.  

De uma maneira geral, todas essas gerações e seus descendentes trouxeram 

consigo e cultivaram ao longo do tempo o reforço dos laços comunitários e a 

preservação do que consideravam a essência alemã. Dentre as diversas definições 

acerca do Deutschtum, Seyferth sintetiza o significado deste conceito: 

 
A palavra Deutschtum tem dois sentidos que convergem para 
compor a etnicidade teuto-brasileira: expressa o sentimento de 
superioridade do “trabalho alemão” – e, neste caso, remete ao 
progresso trazido pelos pioneiros à “selva” brasileira – e define o 
pertencimento à etnia alemã, estabelecendo seus critérios – 
língua, raça, usos, costumes, instituições, cultura alemãs20. 

 

 À essa compreensão acerca de sua própria cultura, é importante destacarmos 

que a contrapartida pública do governo federal e dos governos estaduais favorecia o 
                                                
17 MAGALHÃES, op. cit., p. 128. 
18 MORAES, op. cit., p. 147. 
19 WILLEMS, Emilio. A Aculturação dos Alemães no Brasil.São Paulo: Nacional, 1946, p. 28-48.  
20 SEYFERTH, Giralda. Etnicidade, Política e Ascensão Social: um exemplo teuto-brasileiro. Mana, 
Rio de Janeiro vol. 5, n. 2, 1999, p. 74. 
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isolamento dessas comunidades germânica, dificultando a tão desejada assimilação 

e abrasileiramento dos teutos-brasileiros e seus descendentes. Willems traz uma 

passagem interessante que exemplifica a situação 

 
Verdade é que o isolamento espacial de comunidades 
compactas de imigrantes pode agir no sentido de conservar uma 
homogeneidade cultural suficiente para reservar os conflitos de 
marginalidade, em suas formas mais agudas, às gerações 
vindouras21. 

 

 A discussão acerca das comunidades isoladas, dos chamados quistos raciais, 

verifica-se através dos discursos nacionalistas de políticos e intelectuais brasileiros22 

e das denúncias acerca da noção de perigo alemão. Essas denúncias remontam do 

período imperial sobre a necessidade de se combater a formação de “quistos 

étnicos” e da ineficiência das políticas imigratórias observada nas comunidades de 

imigrantes alemães23. Apesar de tais entendimentos e denúncias remontarem ao 

século XIX, somente durante a Era Vargas que ações especificamente voltadas para 

combater culturas estrangeiras se efetivaram. Em 1938 diversos decretos leis 

dificultam a entrada, a permanência e a nacionalização de imigrantes no Brasil. 

Vedou-se a entrada de estrangeiros que na visão do governo pudessem ser nocivos 

à ordem pública, à segurança nacional ou às instituições24, instituíram-se os crimes 

que atentassem contra o Estado a partir de financiamento e subsídio de Estado 

estrangeiro ou de caráter internacional, passíveis de pena de morte25. No âmbito da 

educação instituiu-se em lei a nacionalização integral do ensino primário para as 

todos os núcleos de populações de origem estrangeira no Brasil26. Em 1939, no Art. 

1º do Decreto-Lei Nº 1.545 define-se: 
Todos os orgãos públicos federais, estaduais e municipais, e as 
entidades paraestatais são obrigados, na esfera de sua 
competência e nos termos desta lei, a concorrer para a perfeita 
adaptação, ao meio nacional, dos brasileiros descendentes de 
estrangeiros. Essa adaptação far-se-á pelo ensino e pelo uso da 

                                                
21 WILLEMS, op. cit., p. 9. 
22 Ver: LAUERHASS JR, Ludwig. Getúlio Vargas e o Triunfo do Nacionalismo Brasileiro. São Paulo: 
Editora Itatiaia, 1986. 
23 SEYFERTH, Giralda. A Assimilação dos Imigrantes como Questão Nacional. Mana, Rio de Janeiro, 
vol. 3, n. 1, 1997, p. 96. 
24 BRASIL. Decreto-lei nº 406, de 04 de maio de 1938. Dispõe sobre a entrada de estrangeiros no 
território nacional.  
25 BRASIL. Decreto-lei nº 431, de 18 de maio de 1938. Define crimes contra a personalidade 
internacional, a estrutura e a segurança do Estado e contra a ordem social. 
26 BRASIL. Decreto-lei nº 868, de 18 de novembro de 1938. Cria, no Ministério da Educação e Saúde, 
a Comissão Nacional de Ensino Primário. 
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língua nacional, pelo cultivo da história do Brasil, pela 
incorporação em associações de caráter patriótico e por todos os 
meios que possam contribuir para a formação de uma conciência 
comum27. 
 

 A noção de perigo alemão que vai sendo construída ao longo das últimas 

décadas do século XIX e se intensifica com o governo Vargas, tinha como objetivo 

antagonizar um ideal nacionalista brasileiro que estaria em xeque caso não fosse 

devidamente combatido. É nesse mesmo sentido, para citar mais um exemplo, que a 

noção de perigo amarelo também é cunhada para referenciar o isolamento das 

comunidades nipônicas28.  

 A partir das narrativas da literatura, de crônicas populares e jornalísticas, 

como destaca Magalhães, a caracterização do alemão, da personificação do 

Deutschtum, ganhará força entre os intelectuais preocupados em refletir a sociedade 

brasileira e os entraves desta para desembocar numa nação civilizada e detentora 

de identidade nacional própria. Os trabalhos de Silvio Romero e Romário Martins, se 

destacam como os exemplos de pensadores mais utilizados pelos construtores do 

ideal de nação do período Vargas, além de Oliveira Vianna, que produzira uma 

extensa literatura em favor da construção de uma imagem única e fixa do brasileiro, 

opondo, em boa parte de seus escritos, a imagem do imigrante alemão29. 

 Outro aspecto da imigração alemã e do discurso que a antagoniza a 

sociedade brasileira constitui-se pela extensa presença de clubes, associações, 

organizações e instituições fundadas pelos imigrantes para desenvolverem 

atividades recreativas, desportivas, de ajuda mútua e de sociabilidade. Entretanto, 

como destaca Seyferth, essas sociedades e organizações como um todo, não 

focavam apenas nos objetivos mais diretos e lógicos (a esportiva para a pratica 

esportiva, a de ginástica para prática de ginástica, a de tiro para a prática de tiro, a 

de trabalho para discutir o trabalho, e assim por diante) mas também para 

disseminar e promover a cultura germânica através da leitura, da música, do teatro, 

da leitura etc.30. 

                                                
27BRASIL. Decreto-lei nº 1.545, de 25 de agosto de 1939. Dispõe sobre a adaptação ao meio nacional 
dos brasileiros descendentes de estrangeiros. 
28 Ver: TAKEUCHI, Marcia Yumi. O Perigo Amarelo - Imagens do Mito, Realidade do Preconceito. 
São Paulo: Humanitas/Fapesp, 2008. 
29 MAGALHÃES, op. cit., p. 49-75. 
30SEYFERTH, Giralda. As Identidades dos Imigrantes e o Melting Pot Nacional. Horizontes 
Antropológicos, Porto Alegre, n. 14, nov. 2000, p. 165. 
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 Também é necessário destacar dentre estas instituições a importância da 

escola alemã, juntamente com as igrejas e imprensa alemã, na manutenção da 

língua como elemento de coesão social, favorecendo ainda mais a noção de perigo 

alemão e justificando repressões posteriores à essas instituições e à comunidade 

como um todo. No Paraná, especificamente na cidade de Curitiba foram criadas 

entre 1856-1926 por volta de 50 entidades que promoviam a solidariedade interna e 

a solidificação da identidade coletiva31. Criadas pelos gerações de imigrantes do 

século XIX e início do século XX, à essas entidades e instituições de cunho 

germanista se somará uma nova, própria do século XX, especificamente da década 

de 20 e que tinha em Adolf Hitler e no livro Mein Kampf as bases e os fundamentos 

de um novo alemão: o Nationalsozialistsche Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), ou 

Partido Nazista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 MAGALHÃES, op. cit.,  p. 33. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO NSDAP EM TERRAS 
BRASILEIRAS 
 
 Hitler e a Alemanha nazista causam, ao mesmo tempo, um misto de 

entusiasmo, espanto e tristeza entre pesquisadores e pensadores. Suas 

consequências, hoje amplamente conhecidas e debatidas, ainda suscitam 

preocupações quando comparadas com questões enfrentadas pelo presente. A 

quantidade de ensaios, teses, memórias, narrativas, filmes, documentários, 

romances e livros que tratam da Alemanha nazista é incomensurável.  Há aqueles 

que se dedicam uma vida inteira para vasculhar e revirar apenas um recorte 

especifico, de uma localidade específica e de um tempo específico. Pode se estudar 

a organização e a hierarquia partidária, a subida ao poder de Hitler, a recuperação 

econômica, os conceitos de nação e nacionalidade, o rearmamento e militarização 

da Alemanha, a aceitação do nazismo entre os alemães, as noções raciais em torno 

do alemão, a perseguição aos judeus e a outras minorias, a higienização e eugenia 

da sociedade, o controle dos corpos, as relações diplomáticas da Alemanha nazista, 

o cinema nazista, a literatura nazista, o papel diferenciado de determinadas 

organizações e instituições nazistas etc. A lista de recortes é extensamente profícua. 

De uma maneira geral, o recorte extremamente preciso vem se tornando uma 

prática comum entre os historiadores, renegando a segundo plano as historias 

totalizantes, muito pelo fato de ser impossível ler e falar sobre tudo o que já foi 

estudado sobre determinado tema.  A Alemanha nazista não foge ao cenário.   

 Ao longo das décadas de 1980 e 1990 uma nova abordagem sobre o 

fenômeno nazista em terras brasileiras entra em cena, procurando desconstruir a 

literatura denuncista do perigo alemão das décadas de 30 e 40 e trazer para o 

centro do debate a extensão estrangeira do nazismo e sua penetração em 

comunidades germânicas residentes no Brasil. Moraes nos indica um dos porquês 

da timidez ou ausência de trabalhos sobre a existência do partido em terras 

estrangeiras: em consonância com os aspectos formais existentes entre o NSDAP 

alemão e os NSDAP estrangeiros bastava estudar a estrutura europeia do partido 

que o resto se explicaria automaticamente32. Contudo, segundo este historiador, os 

critérios que possibilitavam a entrada ou não de filiados eram diferentes no 

continente europeu e no Brasil: aqui uma noção de cidadania é exigida para o 

                                                
32 MORAES, op. cit., p. XXIV-XXV. 
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ingresso, enquanto que na Alemanha esta noção é recusada e dimensões ligadas a 

descendência e às tradições biológicas e culturais, articuladas através da noção de 

Volk33, selecionavam os aptos a ingressar nas fileiras do partido. 

 
2.1 - A FUNDAÇÃO E A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO NSDAP ALEMÃO 
 
 O partido nazista na Alemanha se organizou institucionalmente em 1920, 

primeiramente como Deutsch Arbeitpartei, quando em 1923, já com o nome de 

NSDAP, entra definitivamente para o universo partidário alemão com o Putsch de 

Munich, uma tentativa de golpe à república de Weimar pelos nazistas e outros 

aliados de extrema direita34.  

 Após a prisão e o julgamento de Hitler tornando-o figura de destaque entre as 

personalidades políticas da década de 1930, o partido sofre uma reforma 

institucional e hierárquica que irá impactar futuramente a consolidação de núcleos 

estrangeiros. Um primeiro aspecto fundamental dessa reforma diz respeito a 

verticalização hierárquica e a centralização diretiva em torno da figura de 

Hitler35.Baseados nesse princípio de autoridade, em 1928, o partido decide participar 

das eleições e entrar na arena de disputa política eleitoral. Moraes nos traz a divisão 

hierárquica regional que a partir de então se estabelece no partido: dividida a 

Alemanha em 26 regiões, chamadas de Gaue (distrito), cada qual era dirigida por 

um Gauleiter (chefe de distrito ou chefe de província). Subordinados às Gaue 

estavam os Kreis (círculos) que atendiam a cidades ou distritos de menor tamanho, 

cada qual dirigido por um Kreisleiter (chefe de círculo). Em seguida estavam os 

Orstgruppen (grupos locais), liderados por um Orstgruppenleiter (chefe de grupo 

local), restritos à uma comunidade e tendo por objetivo aprovar ou não possíveis 

partidários. Ainda mais abaixo dos Orstgruppen encontravam-se as Zellen (células) 

                                                
33 Segundo Moraes, a palavra Volk normalmente é traduzida pelos termos "Nação" ou "povo", 
implicando em si uma categoria de pertencimento a um Estado Nação ou a um povo singular 
específico. Entretanto, a noção de Volk sobrepõe a noção de Estado, pois esta se pauta por uma 
esfera de cidadania, enquanto que a primeira noção traduz o verdadeiro espírito nacional e o 
interesse da comunidade nacional. Esta noção de povo que Hitler tanto transformou e se utilizou, tem 
suas raízes nos nacionalismos alemães do século XVIII e XIX. Critérios de língua e sangue, de 
cultura e hereditariedade são elementos constitutivos do Volk. Na esteira dessa palavra outras 
surgiram e integram a linguagem do terceiro reich: Volkstum (algo como uma idiossincrasia própria do 
Volk); Volkgeist (entendido por Moraes como o espírito, o âmago do Volk).  
34 MORAES, op. cit., p. 57. 
35 Ibidem, p. 60. 
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e os Block, categorias organizacionais que reuniam até 60 famílias de regiões 

menos populosas da Alemanha. 
 Paralelamente à organização formal e institucional do partido encontravam-se 

instituições auxiliares  que obedeciam à mesma estrutura hierárquica do partido em 

si. Exemplo maior dessas organizações auxiliares se dá pela Hitlerjugend 

(Juventude Hitlerista), fundada em 1926 para agrupar menores de 18 anos do sexo 

masculino com o objetivo de cultivar a ideologia nazista. O mesmo acontece com o 

Departamento Nacional de Propaganda, conforme Moraes, que a partir de 1928 é 

reformado estruturalmente36.  

 
2.2 - O NSDAP PARA ALÉM DE SUAS FRONTEIRAS NACIONAIS 
 
 Braços do NSDAP proliferaram no mundo desde o fim da década de 1920, 

ganhando força e número na década seguinte. Sua presença se deu em mais de 83 

países e arregimentou por volta de 29 mil militantes ao todo37, cada qual com sua 

particularidade, apesar da existência de diretrizes gerais lançadas pelo partido e 

direcionadas à todo os núcleos estrangeiros. O grupo alvo nesses países, ressalta 

Athaídes, sempre foram os alemães38. Outros povos não constituíam alvo do partido, 

como veremos adiante.  

 Tanto Athaídes, quanto Brepohl de Magalhães fazem menção à existência de 

um documento que contem os "dez mandamentos" da Auslandorganisation, a AO, 

com o seguinte título Was Du als Nationalsozialist im Ausland zu beachten hast)39, 

cujo propósito é estabelecer um padrão de ação para militantes de núcleos 

estrangeiros: 

 
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 sociavelmente./ 3. Professe-se sempre e em 
toda parte como um partidário./ 4. Fale e haja sempre de modo 
que seja honrado o movimento nazista e dessa forma a nova 
Alemanha./ 5. Veja em cada alemão de fora teu camarada, uma 
pessoa do teu sangue, tua índole e da tua essência. Dê a ele a 
mão sem olhar sua situação. Somos todos administradores do 

                                                
36 MORAES, op. cit., p. 64-65. 
37 DIETRICH, Ana Maria. Nazismo Tropical? O Partido Nazista no Brasil. Tese (Doutorado em 
História). USP: São Paulo, 2007, p. 18. 
38 ATHAÍDES, Rafael. O Partido Nazista no Paraná 1933-1942. Maringá: UEM, 2011, p. 35. 
39 Na tradução: "O que você como nacional-socialista no exterior deve observar". 
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nosso povo./ 6. Ajude de coração teu camarada alemão mesmo 
sem ser solicitado, quando ele estiver imerecidamente na 
miséria./ 7. Não seja apenas membro, mas também camarada 
em armas na linha de frente. Informe-se rigorosamente sobre o 
caráter, o conteúdo e datas do nosso movimento./ 8. Construa e 
lute dia a dia a união de cada alemão honesto em nosso 
movimento. Convença-os da necessidade da nossa vitória, para 
que a Alemanha continue viva! Lute com armas espirituais./ 9. 
Leia o estatuto do nosso partido, nossos informativos e livros./ 
10. Aproxime-se dos partidários que lhe estão próximos. 
Estabeleça lá um ponto de apoio ou um grupo local e seja 
disciplinado e colaborador. Não se envolva em nenhuma briga, 
ao contrário faça todo esforço para impedir qualquer conflito que 
se inicie40. 

 

 De maior importância para o presente trabalho está a fundação do 

departamento que cuidava da estrutura partidária estrangeira do NSDAP: a 

Auslandorganization ou AO. Fundada em 1931, tinha por objetivo organizar, 

estruturar formalmente e auxiliar os núcleos exteriores já estabelecidos do partido. 

No entanto, com a subida de Hitler ao cargo de chancelar em 1933 e com a entrada 

de Ernst Wilhelm Bohle na chefia da organização, a AO reformula seus objetivos e 

passa agora a tomar para si a responsabilidade por todos os cidadãos e 

descendentes alemães residentes no estrangeiro a fim de incrementar as fileiras do 

partido, além de: objetivar o controle das empresas alemãs que atuavam no 

estrangeiro; estimular e alargar os contatos comerciais no exterior; coletar dados 

econômicos para promoção das exportações do Reich; eliminar a existência do 

"comércio judeu" e frear o boicote aos produtos alemães41. 

 Até 1935 o status administrativo da AO era de departamento, mas a partir de 

então seu status passa a ser de comarca (Gau), subordinando Bohle diretamente ao 

vice de Hitler do partido, Rudolf Hess42. Importante destacar que a AO entra em 

conflito e passa a disputar espaço com a Auswartiges Amt (Ministério das Relações 

Exteriores), ou AA, pelo controle administrativo e diplomático de comunidades 

germânicas do estrangeiro43. Essa disputa exemplifica mais um processo da 

superposição de instituições estatais por braços partidários.  A AO constituí ponto 

chave da centralização política, pois será a partir dela que diretrizes e regras serão 

transmitidas para todos os partidos organizados no exterior. A estrutura 

                                                
40 Tradução de ATHAÌDES, op. cit., p. 50-51. 
41 LUCAS, Taís Campelo. Nazistas pelo mundo: a organização para o exterior do Partido Nacional-
Socialista dos trabalhadores alemães. OPSIS, Catalão, vol. 12, n. 2, 2012, p. 286. 
42 ATHAÍDES, op. cit., p. 24. 
43 MORAES, op. cit., p. 68- 69. 
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organizacional da AO se formulava da mesma maneira à divisão hierárquica do 

NSDAP como um todo, como foi comentado anteriormente. A despeito da pretensa 

superposição da AO (partidária) em relação a AA (estatal), nunca houve completa 

fusão entre as duas instituições44. 
  Em 1937, a partir da produção de uma estatística oficial de 24 de setembro de 

1937, Statistik der AO, os números da NSDAP no exterior são compilados. Segundo 

a estatística, o número total de filiados no exterior em 1937 somava 29.099 filiados, 

sendo apenas 2.954 mulheres. A AO dividia em 8 regiões de países e territórios ao 

redor do mundo a estrutura organizativa dos filiados no estrangeiro. O Brasil estava 

inserido na região 7, numericamente o maior grupo de filiados fora da Alemanha, 

reunindo mais de 7.600 membros. Não só nesse grupo, mas entre todos, o Brasil 

constituía o maior grupo de filiados fora da Alemanha em comparação com os 83 

países onde o NSDAP esteve presente45 
 
2.3 - O NSDAP NO BRASIL 
 

 Na análise de Luis Edmundo Moraes, produzida em 1996, o autor atestava 

dois tipos de estudos sobre o NSDAP no Brasil: um primeiro que pretendia 

denunciar a infiltração nazista em território nacional e focalizar na questão da 

soberania nacional, em muito embasado no mito do perigo alemão, citado 

anteriormente no primeiro capítulo; e um segundo que se caracterizava por textos 

analíticos sobre o fenômeno, oriundos das ciências sociais e nos quais a referência 

ao nazismo se dava a partir de temas como imigração e colonização46. Desde então, 

o número de estudos que foram concluídos tendo por objetivo algum aspecto 

relacionado ao nazismo no Brasil cresceu em número e qualidade.  
 Antes de abordamos a fundação do partido no Brasil e sua estrutura e 

composição, é importante ressaltarmos dois pontos cujo destaque é dado por 

Moraes. O primeiro diz respeito à necessária diferenciação que deve ser feita entre 

simpatizantes e partidários do nazismo. A filiação partidária, para Moraes, é o que 

diferencia o nazista do simpatizante. Por se tratar de um partido e de uma 

organização com estrutura formal e hierárquica, falar de nazista é falar, 

                                                
44 LUCAS, op. cit., p. 289. 
45 LUCAS, op. cit., p. 300.  
46 Moraes faz um balanço e comenta os principais trabalhos sobre o nazismo das duas correntes de 
análise do fenômeno. MORAES, op. cit., p. 72. 



25 
 

precisamente, de membro do partido. O segundo trata de diferenciar indivíduos da 

instituição. É comum, segundo a análise de Moraes, generalizar e confundir a ação 

partidária com a ação individual47. Justamente nessa generalização que é possível 

incorrer no erro de identificar a ação de um simpatizante com a ação partidária, 

quando na realidade são duas questões distintas. Também é necessário pontuar 

que a diferenciação entre partidários e simpatizantes se torna difícil a partir de fontes 

policiais, pois a generalização costuma ser a lente pela qual os agentes do estado 

enxergam todos os alemães.  

 O NSDAP se estabelece no Brasil no ano de 1931, tendo formado seus 

primeiros núcleos no Distrito Federal (Rio de Janeiro à época) e no Rio Grande do 

Sul. Além destes, no mesmo ano são fundados os núcleos de São Paulo, São 

Francisco, Porto União e Joinville em Santa Catarina, e o núcleo da Bahia. Dietrich, 

ao contrário, afirma que o partido funcionou legalmente em solo brasileiro de 1928 e 

193848. Apesar de estar presente em 17 estados brasileiros, os núcleos mais 

importantes e com maior número de membros eram o do Paraná, com 185 

membros, do Rio Grande do Sul, com 439 membros, do Rio de Janeiro, com 447 

membros, de Santa Catarina, com 528 membros, e por fim, de São Paulo, com 785 

membros49.  

 Esses números dizem respeito a um período de 11 anos, que vai de 1930 até 

1941, com destaque para um aumento de filiações ao partido a partir do segundo 

semestre de 1931 até 1934, com uma leve queda em 1935, e com uma recuperação 

entre 1936-3850. É justamente a partir da fundação e estruturação da AO na 

Alemanha em 1931, mesmo ano de fundação do partido no Brasil, que se verifica no 

Brasil significativo aumento em números de adesões. Esse fortalecimento serve 

para, em partes, explicar o boom de adesões da primeira fração. Já em relação à 

recuperação de 1936-1938, Lucas fornece uma mudança organizacional e de status 

da AO em 1935 na Alemanha: a partir desta data sua sede é transferida para Berlim, 

seu aparato administrativo expandido e seu orçamento incrementado51. 

                                                
47  MORAES, op. cit., p. 101-103. 
48  DIETRICH, op. cit., p. 34.  
49 MORAES, op. cit., p. 193.  Os estados são: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. 
50  MORAES, op. cit., p. 202-203. 
51  LUCAS, op. cit., p. 284. 
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 Moraes pretende provar a partir desses dados, apesar de afirmar não haver 

qualquer informação conclusiva a respeito da interferência da matriz alemã na 

constituição do partido aqui, que o paralelismo entre as duas instituições não 

constituí um dado casual, fortalecendo a tese de que a fundação do partido no Brasil 

e em outros países se dá a partir de algum grau de intervenção da AO nos núcleos 

estrangeiros52. Mesma posição adotada por Athaídes, na qual reafirma que até 1933 

a descentralização era a tônica do partido, evidenciando sua inexpressividade em 

termos de números de filiados e organização53. O próprio fato de que antes da 

eleição de Hitler em 1933, dos pouco mais de 29 mil partidários no exterior em 1937, 

somente 3.102 haviam ingressado no partido antes da chancelaria nazista, fortalece 

a argumentação que enxerga na AO o papel fundamental na emissão de diretrizes 

gerais e na sistematização partidária, sem esquecer que a expedição dessas 

diretrizes era diferentes para cada núcleo estrangeiro54.  

 Gertz, ao contrário, afirma que até 1936 não foi possível atestar a existência 

de qualquer estratégia na ação do NSDAP, estando sua organização interna aos 

cuidados de  ações espontâneas e não coordenadas55. Contudo, Moraes pondera 

que inicialmente, na década de 20 e nos primeiros anos da década de 1930, a 

organização dos primeiros núcleos não acontece de forma centralizada, nem guiada 

por alguma coordenação maior, mas por iniciativas autônomas. Vale lembrar que os 

primeiros países a terem seus núcleos reconhecidos pela matriz do partido foram 

Argentina, Brasil e Paraguai56.  

 Em 1933, com a progressiva constituição de outros núcleos, o partido sofre 

uma primeira reorganização de sua estrutura. Estabelecida uma direção central do 

partido para todo o Brasil, suas formações hierárquicas se solidificam e se 

configuram geograficamente, submetendo divisões inferiores a controles superiores. 

O dentista Herbert Guss é escolhido por Berlim para atuar como dirigente do NSDAP 

no Brasil. Abaixo da direção central de Guss, com sede na Capital Federal, estavam 

o Círculo Centro e Norte, também sediado no Rio de Janeiro, o Círculo São Paulo e 

Paraná, sediado em São Paulo, o Círculo de Santa Catarina e o Círculo Rio Grande 

do Sul. Internacionalmente também foram realizadas reformas. Os diversos 

                                                
52 MORAES, op. cit., p. 105-107. 
53 ATHAÍDES, op. cit., p. 38. 
54 LUCAS, op. cit., p. 294. 
55 GERTZ, op. cit., p. 80. 
56 LUCAS, op. cit., p. 283.  
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Landsgruppe do continente Sul-Americano (Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, 

Bolívia e Uruguai)  passam a responder à um dirigente intermediário responsável 

pela América do Sul, Wilhelm Kohen, que responde diretamente a Bohle, o chefe da 

AO57.  

 No segundo semestre de 1933, Moraes chama atenção para a segunda 

reorganização do partido, de caráter mais local. Herbert Guss é alvo de um processo 

judicial levada a cabo pela instância jurídica do partido, sendo afastado da direção. 

Na esteira do julgamento de Guss, ocorrem outras expulsões do partido, reduzindo 

em número de 54 o quadro de membros do NSDAP-BR no ano de 1933. Assume 

provisoriamente a direção do partido, entre agosto de 1933 e maio de 1934, Walter 

Menk. Escolhido por Kohen, opositor de Guss no processo, Hans Henning von 

Cossel assume definitivamente a direção do Landsgruppe Brasil em 1934, 

acompanhado de uma nova mudança: a mudança da sede central do Rio de Janeiro 

para São Paulo, círculo dirigido até então por von Cossel. Também é reformada a 

divisão do país em termos de núcleos partidários: surgem novos círculos, novas 

direções regionais e é criado a categoria dos stuckpunkt (pontos de apoio)58. A partir 

de então, cinco círculos passam a compor a malha partidária do NSDAP-BR: Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estados do 

nordeste brasileiro também possuem quadro nazistas, classificados como 

ortsgruppen, mas sem a mesma força dos outros estados. Logo, pode-se 

depreender dessas informações que o partido não esteve presente em todo o Brasil 

e nem com a mesma intensidade e forma nos lugares onde se instalou. Novamente, 

a perspectiva adotada é a de partidários e não de simpatizantes.  

 Também é observado por Moraes a existência das instituições secundárias 

presentes no Brasil ligadas ao nazismo, iguais ao modelo organizativo alemão de 

instituições para-partidárias: a Deutschebrasilianisch Jungendring (DBJ - Círculo da 

Juventude Teuto Brasileira, inscrita nos quadros da Hitlerjugend-HJ); a Deutsch 

Arbeitsfront (DAF - Frente Alemã do Trabalho); a Nationalsocialistische Frauenschaft 

(NSF - Associação de Mulheres Nacional Socialistas) e também as associações de 

ex-combatentes alemães como a Kiffhauserbund e a Kriegsverein. Moraes verifica a 

existência desses órgãos paralelos administrativamente somente nos estados do 

                                                
57 MORAES, op. cit., pp. 108-109. 
58 Ibidem, p. 112.  
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São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul59. Excluindo o caso do Rio 

de Janeiro, essas organizações parecem acompanhar os principais pólos partidários 

estabelecidos no Brasil. A DBJ funcionava com objetivos formativos, voltados para a 

prática esportiva e recreativa dos jovens. A DAF, por outro lado, pretendia unificar o 

movimento sindical e congregar corporativamente os trabalhadores numa frente 

única.  Inclusive, é dentro de suas fileiras que, após a proibição do partido em 1938, 

o partido continua existindo clandestinamente. Por fim, Moraes pontua a existência 

das diversas associações, sociedades e clubes sem vínculos jurídicos com a 

Alemanha, representando muito mais as tradições germanistas que trazem os 

imigrantes do que extensões do NSDAP. Estes espaços serão, ademais, locais de 

disputa entre lideranças já assentadas e os membros do NSDAP, como será 

comentado adiante.  

 Legalmente o partido existiu entre 1931 e 1938, apesar de não haver registro 

oficial como partido político. Também é importante salientarmos que o NSDAP 

nunca objetivou firmar qualquer relação com o Estado no Brasil. Até a publicação do 

Decreto-Lei 383 de 18 de Abril de 193860 inexistia qualquer tipo de relação, e 

quando passou a existir, se deu na direção de dissolver as fileiras nazistas. Seu 

espaço de existência dentro do universo institucionalizado brasileiro se dava nos 

interstícios entre a legalidade e a ilegalidade. Mais do que isso, até o momento do 

estabelecimento de sua relação através da categoria de ilegalidade, o partido 

nazista brasileiro nunca pretendeu participar do jogo político, disputar eleições e 

cargos políticos ou assumir qualquer função pública61. Por outro lado, sua atuação 

remetia, direta ou indiretamente, a intervir nos espaços políticos que se 

enquadrassem nas noções partidárias de política alemã, ficando restrito, logo, a 

espaços específicos referentes a comunidade teuto-brasileira.  Essa constatação é 

de suma importância para refutar todo tipo de literatura sensacionalista que tratava 

de, através de categorias de suspeição e obscurantismo, enxergar por trás da 

comunidade teuto-brasileira, ampliadas pela propagação do mito do perigo alemão, 

alguma espécie de plano secreto para conquistar territórios brasileiros. 

 Podemos resumir em três frentes a atuação da seção brasileira do partido 

nazista: a propaganda em prol da Alemanha e do Nacional Socialismo; a disputa 
                                                
59 Ibidem, p 115. 
60 BRASIL. Decreto-lei nº 383, de 18 de abril de 1938. Veda a estrangeiros a atividade política no 
Brasil e dá outras providências. 
61 MORAES, op. cit., p. 120. 
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pela liderança das instituições, associações e clubes das comunidades teuto-

brasileiras; e, por fim, a espionagem de guerra62. Brepohl de Magalhães também fala 

de contrapropaganda contra os adversários do movimento, recrutamento de um 

exército reserva para o caso de conflito militar e arrecadação de recursos para o 

NSDAP alemão63. Quanto à espionagem, há um problema, apontado por Moraes, 

semelhante ao apontado anteriormente sobre a ação partidária e ação individual no 

Brasil, que consiste em identificar em que medida essas redes de espionagem 

estavam ligadas ao núcleo brasileiro ou de serem por ele capitaneadas. Hilton, na 

desmontagem e análise dessas redes, nunca remete a ação dos espiões como 

oriundas da seção brasileira do partido, mas de diretrizes ou de lideranças do 

Abwehr, o Serviço de Informações do Ministério das Forças Armadas Alemãs64. 

 Referente a propaganda propriamente dita, considerada por Moraes como a 

principal função do partido, dois objetivos se destacam: propagar as ideias do 

partido, a Weltanschaung (visão de mundo) nazista, despertando ou reavivando nas 

populações teutas do estrangeiro o sentimento da Volkgemeinschaft, do 

pertencimento a comunidade alemã, mesmo que inserida há gerações em culturas 

muito distintas; e por segundo, transmitir à essa população informações acerca do 

novo regime alemão65. Nesse ponto é necessário diferenciar propaganda e doutrina. 

É comprovada a existência de reuniões periódicas e restritas ao público mais amplo 

que reservavam tempo e espaço específicos para leitura e discussão de textos 

nazistas66. 

 Por fim, a disputa por espaços políticos e de liderança dentro da comunidade 

alemã foi outra grande atividade fim do partido. Assegurados pela noção de unidade 

entre o Estado Nacional Alemão, a Comunidade Nacional e o Partido Nazista, 

justificava-se para que se assumissem os espaços de liderança por membros do 

partido.  Nesse sentido, sociedades, associações, clubes e organizações que foram 

fundadas e estabelecidas por gerações há tempos estabelecidas no Brasil e 

detentoras de noções de mundo distintas à nazista foram alvos de disputa política 

entre suas fileiras, subscritos pelas diretrizes do partido.  

                                                
62 Ibidem, p. 122. 
63 MAGALHÃES, op. cit., p. (ACHAR página). 
64 Para saber mais sobre as redes de espionagem nazistas no Brasil ver: HILTON, Stanley. A Guerra 
Secreta de Hitler no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1983. 
65 MORAES, op. cit., p. 127. 
66 Ibidem, p. 129. 
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 Gertz fornece dois exemplos do conflito entre lideranças teuto-brasileiras e 

nazistas. O primeiro em torno da publicação e edição do jornal catarinense 

Urwaldsbote, da cidade de Blumenau, e de seu diretor Arthur Koehler. Por se tratar 

de um jornal que se posicionava como defensor do Deutschtum e com ampla 

difusão, Koehler foi procurado pelo grupo local nazista para que o jornal se 

encarregasse de difundir e publicar propaganda nazista. Diante da procura, Koehler 

afirma que não dará motivos para que cidadãos luso-brasileiros e elementos 

estranhos trocem da comunidade étnica alemã. Com a recusa, o grupo local nazista 

procura outro jornal local, o Blumenauer Zeitung, que aceita transmitir as 

propagandas nazistas. O segundo caso, no Rio Grande do Sul, trata da denúncia 

feita ao cônsul alemão, em 1931, acerca de ações agressivas de nazistas locais 

contra livreiros que expunham determinados livros e indivíduos que divergiam das 

opiniões nazistas. Segundo o relato, a antipatia era tamanha que em 1933 o grande 

público toma conhecimento do fato através dos jornais locais. Também somou-se ao 

embate a tentativa dos nazistas de Porto Alegre tentarem conquistar a força a 

direção do Verband Deutscher Vereine (Liga de Sociedades Germânicas)67.  

 A partir desses dois exemplos, é possível verificar que a oposição aos 

partidários e às suas ações existia entre a comunidade de origem alemã. Porém, 

uma questão diferente é afirmar que tal oposição se refere a uma suposta oposição 

ao nacional-socialismo ou ao Terceiro Reich. Mensurar a penetração do nacional-

socialismo dentro da população teuto-brasileira é uma tarefa diferente e exigiria um 

tratamento metodológico e teórico mais complexo, pois estaríamos falando de 

aceitação da doutrina, ou seja, de categorias subjetivas.   
 
2.4 - DADOS QUANTITATIVOS DO NSDAP NO BRASIL 
 
 Moraes quantifica o número de filiados ao partido nazista no Brasil em 2.822 

membros, incluídas todas filiações ao partido entre os anos de 1925-194168, número 

próximo do usado por Athaídes69. 

 Um primeiro ponto merecedor de atenção são os anos limites das filiações. O 

partido no Brasil existiu de fato entre 1931-1938. Entretanto, as filiações ao partido 

                                                
67 GERTZ, op. cit., p. 80-83. 
68 MORAES, op. cit., p. 152 
69 ATHAÍDES, op. cit., p. 27. Athaídes aproxima o número em 2.900 filiados na seção brasileira. 
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se deram para aquém e além dessa data, possibilitadas através de dois caminhos: 

filiar-se ao partido através de uma instituição nazista aqui estabelecida ou filiar-se ao 

partido na Alemanha e se organizar posteriormente na seção brasileira, afinal, era 

permitido que solicitações de filiação fossem encaminhadas por qualquer parte do 

mundo para a sede do partido em Munique. Entre 1925 e 1931 haviam 56 indivíduos 

filiados ao partido residentes no Brasil. Desses 56, 50 eram Reichdeutsche, 

conforme Moraes, sugerindo a hipótese de que boa parte deles se filiaram ao partido 

na Alemanha e imigraram para o país. No outro extremo, a persistência de novos 

filiados ao partido entre 1938 e 1941 indica a permanência de algum grau de 

organização nazista70. Conforme tabela apresentada por Moraes, 84% do número 

total de filiados estavam ligados aos cinco Kreis brasileiros.  

 Como dito anteriormente, os Parteigenossen concentravam-se em áreas 

urbanas com traços de industrialização e aumento das atividades comerciais. No Rio 

Grande do Sul, por exemplo, mais da metade dos membros vivia na cidade de Porto 

Alegre. Outro exemplo é o de Santa Catarina, onde cerca mais de 80% dos 

membros se concentravam em áreas urbanas de perfil semelhante ao descrito, 

principalmente nas regiões do Vale do Itajaí e do Norte do estado71. Em São Paulo 

aproximadamente 50% militavam somente na capital do estado. Na visão mais geral 

do quadro de membros somente 318 dos 2.822 membros exerciam alguma atividade 

relacionada ao setor primário, contrariando o quadro sócio-profissional dos 

imigrantes do século XIX. Por outro lado, cerca de 1.669 filiados estavam ligados ao 

setor comercial e à indústria72, ou seja, aos setores secundários e terciários. 

Operários, especializados ou não, grandes e pequenos comerciantes, industriais, 

técnicos, artesãos, professores, profissionais liberais e agricultores são algumas das 

profissões mais presentes73. Gertz propõe que a adesão ao germanismo se 

mostrava significativa entre as elites urbanas de origem alemã, enquanto as classes 

camponesas e os setores médios demonstravam boa dose de desinteresse pelo 

germanismo74. Essa generalização também se aplicaria ao nazismo no Brasil. 

                                                
70 MORAES, op. cit., p. 153. 
71 ZANELATTO, João Henrique. O Nazismo e o Integralismo em Santa Catarina. Anais do XXVI 
Simpósio Nacional de História – ANPUH, São Paulo, julho 2011. 
72 MORAES, op. cit. p. 156-157. 
73 ATHAÍDES, op. cit., p. 46. 
74 GÉRTZ, René. O perigo alemão. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1991, p. 45. 
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 Quanto a composição etária do partido, cerca de 65% dos membros 

nasceram entre 1890 e 1909, sendo que entre essa porcentagem 1083 indivíduos 

nasceram entre 1900 e 1909. O segundo grupo etário de maior destaque são os 

nascidos na década de 1880, aproximadamente um total de 400 membros. As 

tendências etárias dos filiados é crescente até os 35 anos e compreende uma 

maioria de militantes entre 25 e 35 anos, filhos da chamada war generation, pois 

vivenciaram os horrores e consequências da Primeira Guerra Mundial.  

 Quanto a nacionalidade dos partidários, 93% eram nascidos na Alemanha. 

Temos uma imensa predominância de Reichdeutsche nas fileiras do partido, com 

uma participação de apenas 2% dos membros nascidos no Brasil75. Fica claro, 

portanto, uma tendência do partido em recusar os teuto-brasileiros nas fileiras do 

partido, cujo perfil representava o clássico colono alemão. Há um confronto entre 

duas visões de mundo e o fator geracional condiciona, até certo ponto, o perfil dos 

partidários. Apesar de pretender arregimentar filiados entre todos os que faziam 

parte da Volkgemeinschaft, tal proposta esbarra nos números que indicam 

precisamente o contrário em relação ao NSDAP do Brasil.  

 Moraes sugere duas razões para que essa ausência seja tão sentida: uma 

primeira calcada na agressividade, autoritarismo e prepotência dos líderes nazistas, 

em muito ancorada pela noção de que eles eram os verdadeiros representantes do 

Volk, frente às comunidades já há tempos estabelecidas em terras brasileiras; e uma 

segunda, mais óbvia por conta das estatísticas, que comprovava que a construção 

do partido no Brasil não incluía a presença dos teuto-brasileiros em suas fileiras76.  

 Essa discussão a respeito do perfil de seus membros desemboca em outra 

questão crucial: a forma pela qual o partido recrutava seus membros. Dois 

momentos referentes às adesões possibilitam pensar em algum tipo de esforço ou 

propaganda do partido para arregimentar filiados: o primeiro que vai de 1931 até 

1934 com um número crescente de filiações ano a ano, atingindo o pico de 867 no 

ano de 1934; e o segundo que compreende 1936 e 1941, com uma linha 

decrescente de adesões com destaque para o período ilegal da existência do 

NSDAP77. Tal movimento não parece explicável somente pela ação individual dos 

pretendentes, mas indica, mesmo que sem comprovação documental, a existência 
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de algum tipo de campanha. Uma segunda conclusão que podemos estabelecer 

após traçado o perfil dos filiados indica que a seleção dos membros atendia a 

critérios específicos, por exemplo, não ser judeu e não ter pertencido a maçonaria. 

Também é plausível concluir que o local de nascença interferia no ingresso do 

indivíduo e impedia que brasileiros com descendência alemã participassem. Em 

1938, Bohle define para todos os núcleos da NSDAP no Brasil que deveriam ser 

excluídos das fileiras do partido aqueles que não possuíam a cidadania alemã78.  

Entretanto, apesar do partido traçar critérios definidores entre os Parteigenossen e 

os não membros, o discurso policial, como veremos no capítulo seguinte, não 

traçava essa distinção e classificava todos os alemães como súditos ou nazistas, 

apesar de ter noção que não bastava ser "alemão" para ser do partido. 

 A documentação trazida por Moraes também indica a maneira pela qual se 

processava a incorporação do pretendente: aprovado em relação aos requisitos (não 

ser judeu, não ter participado na maçonaria, não ser comunista, imperialista ou 

republicano, entre outros) o indivíduo preenchia uma ficha de inscrição que percorria 

desde a base do partido do país até chegar na instância alemã do partido que 

aprovava ou não o ingresso do pretendente. No entanto, apesar da formalidade 

burocrática, a aprovação de fato se dava no núcleo da base do partido aqui no 

Brasil, seguindo para o exterior somente para ratificação. Neste aspecto, eram os 

próprios militantes que exerciam o poder para julgar os aptos ou não para ingresso 

no partido, exercitando, inclusive, o dispositivo do convite, facilitador para se tornar 

"aspirante" do partido. Sujeitos a um período de observação, se aprovados, os 

aspirantes passavam a frequentar reuniões exclusivas dos membros do partido, 

voltadas para o ensino da doutrina nazista. 

 
2.5 - O KREIS PARANAENSE 
 

 O Paraná, até o momento que von Cossel assume a direção do partido em 

meados de 1933 e da segunda reorganização do partido da qual falamos 

anteriormente, não possuía quantidade suficiente de membros para consitituir um 

Orstgruppen, ficando submetido aos círculos dos estados do Rio de Janeiro e de 

São Paulo.  

                                                
78 Ibidem, p. 175. 



34 
 

 Desde 1934 o Paraná passou a ter estatuto de Kreis, apesar de continuar 

subordinado a sede de São Paulo dentro da hierarquia do partido.  O alemão Werner 

Hoffmann é destacado como a grande figura do círculo paranaense. Precedido pela 

organização Partidários do Hitlerismo, também organizado por Hoffmann, o núcleo 

nazista foi fundado oficialmente em janeiro de 1933 no Parque Cruzeiro, no bairro 

Batel. Mais tarde, a sede do círculo paranaense foi transferida para um palacete na 

Avenida Anita Garibaldi, chamado de Gustloff-Haus, que também era sede da 

Juventude Hitlerista. Segundo o depoimento do próprio Hoffmann, apresentado por 

Athaídes, o primeiro objetivo do núcleo paranaense era influenciar ou tomar a 

liderança das sociedades e clubes teuto-brasileiros79, em consonância com o papel 

atribuído pelos nazistas a si mesmos como líderes da comunidade.  

 Comparativamente aos casos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 

citados anteriormente, semelhantes conflitos entre nazistas e lideranças germânicas 

há tempos estabelecidas se repetem no caso paranaense na tentativa de galgar 

posições no in group alemão. Levado pela ideia de Anschluss (anexação natural), o 

discurso de Hoffmann no seu depoimento à polícia transpassa a ideia de uma 

unificação forçada, de conquista, de ganho de posições, linguagem extremamente 

bélica80. Porém, esse discurso não pode ser tomado como verdadeiro para todos os 

casos. Em alguns casos a penetração era extremamente fácil, enquanto em outros o 

conflito entre diferentes gerações e visões de mundo era a tônica das relações.  

 Dois casos ilustram essa questão. O primeiro diz respeito à Sociedade dos 

Ex-Combatentes da Grande Guerra. Enquanto que em São Paulo a Sociedade 

declarava seu apoio político ao nacional-socialismo e ao cultivo do germanismo, o 

estatuto  da sede de Ponta Grossa em 1938 repudiava qualquer política partidária e 

frisava que a associação era somente para congregar os ex-combatentes e ajudar 

os necessitados. O segundo, versa sobre a União das Sociedades Alemãs (Verband 

Deustcher Vereine), fundada em 1916 e que na década de 30, com a ascensão a 

presidência de Otto Braun, fichado no DOPS como nazista, passou a divulgar 

propaganda nazista entre suas organizações. Entretanto, ao longo da mesma 

década a Sociedade sofreu cisões internas por conta da discordância de seus 

membros em se relacionar com o círculo nazista paranaense. 

                                                
79 ATHAÍDES, op. cit., p. 74-77. 
80 Ibidem, p. 81. 
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 Dois biênios se destacam por conta dos número de filiações do partido, que 

na totalidade reunia 185 membros: 1933-34 e 1936-37, totalizando 73 e 94 novas 

filiações, respectivamente. Athaídes lança duas hipóteses para explicar esse "boom" 

no círculo paranaense: a subida de Hitler ao cargo de chancelar na Alemanha em 

1933 e os primeiros sinais de recuperação da Alemanha sentidos a partir de 193681. 

É possível lançar uma terceira hipótese, ligada diretamente ao primeiro biênio e a 

primeira hipótese: a reestruturação e reorganização da AO. A partir dessa 

transformação da AO o mesmo se verificou na hierarquia e organização dos 

Landesgruppe. Para além disso, durante a década de 30 o Brasil mantinha 57% de 

seu comércio internacional com a Alemanha e Itália. De 1935 até 1939 a Alemanha 

se torna a principal parceira comercial europeia do Brasil. A situação se transforma 

gradualmente a partir da rescisão de tratados comerciais com a Alemanha em 1939, 

com grande participação dos EUA. Em 1942 as trocas comerciais entre os dois 

países cessam definitivamente82. 

 No Paraná, a liderança ficou a cargo de Werner Hoffmann, funcionário do 

Consulado. Seu vice-líder, Hans Bennewitz, era diretor da Cia. Telefônica 

Paranaense, assim como o Tesoureiro, Albert Blum, gerente nessa mesma 

empresa. A propaganda ficava a cargo de outro funcionário do consulado alemão 

em Paranaguá, Alfred Andersen, enquanto que o setor das relações com as 

Sociedades e Colônias da comunidade germânica estava a cargo do já citado Otto 

Braun. A Frente Alemã do Trabalho, a Juventude Teuto-Brasileira e a Seção 

Feminina eram associações ligadas ao Kreis paranaense.  

 Três questões despontam na análise: a ligação do Consulado Alemão com o 

círculo paranaense, a forte presença de empresários e de profissionais de alto cargo 

de empresas estrangeiras nas fileiras do partido e o baixo número de filiados frente 

ao grande número de imigrantes alemães que aqui residiam, que apesar de indicar 

uma população entre 70 e 100 mil de imigrantes de descendência ou natalidade 

alemã, arregimentou apenas 185 membros ao longo de 5 anos de existência nos 

limites da lei. Nesse sentido, Athaídes é categórico em afirmar que no caso 

paranaense a rejeição ao partido é muito mais visível e sensível do que a 

                                                
81 Ibidem, p. 97. 
82 GAMBINI, p. 98-117.  
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aceitação83. Logo, se faz necessário e ganha força a necessidade de estudos 

regionais sobre a ação e estrutura do partido. 

 No interior do estado o nazismo também se organizou, afora o destaque de 

Curitiba que congregava 94 membros. As cidades de Irati, Foz de Iguaçu, 

Hortelândia, Jacarezinho, Palmeira, Paranaguá, Rolândia, Taruman, Terra Nova e 

Thomazina constituíam a parcela de Stutzckpunt do estado, com até 5 membros. 

Cachoeirinha, Cruz Machado, Rio Negro, Castro e Ponta Grossa congregavam de 6 

membros até 30 membros e formavam os grupos locais do estado. Data de 1933 a 

organização do partido em Ponta Grossa, sob a liderança do Pastor Fugmann e de 

Ernesto Nagel, onde se reuniam periodicamente em torno da associação Clube 

Verde, clube este resultado de uma cisão dentro dos membros do Clube Germânia. 

O caso de Ponta Grossa é ainda mais interessante, pois já em 1934, através do 

jornal Diário dos Campos, havia uma recusa pública e uma tendência a criminalizar 

a organização partidária da cidade, além de evidenciar mais um caso de conflitos 

com as gerações e comunidades anteriores ao nazismo ali já estabelecida84. Em Foz 

do Iguaçu três religiosos foram indiciados através de suas atuações na Congregação 

do Verbo Divino, acusada de espionagem85. 

 Quanto ao perfil dos militantes da NSDAP/PR, as características de base 

fundamentalmente urbana, membros da classe media/alta e atividades profissionais 

ligadas ao setor secundário e terciário se repetem. Athaídes vai além e elenca cinco 

características dos filiados à seção paranaense:  

 
 Em sua maioria eram alemães natos, provenientes da war 

generation; possuíam residência fixa na capital e cerca de 1/4 no 
interior; apresentavam profissões características de classe média 
e alta, nas quais estava presente o forte vínculo com a 
Alemanha86.  

 

 No caso paranaense, o ponto de sustentação do partido encontrava-se no 

seleto grupo de empresários que financiavam as atividades da seção. Athaídes 

também aponta que comumente os membros pagavam a quantia de 5$000 réis 

                                                
83 Ibidem, p. 102-104. 
84 COLODA, Thiago Alberto; ALBUQUERQUE, Edu Silvestre de. Caracterização do Movimento 
Nazista em Ponta Grossa (PR) no período de 1932 a 1940. Revista de Geopolítica, vol. 4, n. 1, 2013, 
p. 65-78. 
85SILVA, Micael Alvino da. Política nacionalista, suspeita nazista e repressão (1942-1945). Pleiade, 
Foz do Iguaçu, vol. 2, n. 1, 2008, p. 103-114. 
86 ATHAÍDES, op. cit., p. 124. 
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mensais para manter as atividades em marcha. As associações com o consulado 

também eram bem evidentes, visto que que alguns militantes eram funcionários do 

consulado alemão e o canal financeiro aberto para auxiliar nas despesas do partido 

e na propaganda. 
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CAPÍTULO 3 - A LINGUAGEM POLICIAL ESTIGMATIZANTE A PARTIR DAS 
FICHAS INDIVIDUAIS DO DOPS-PR 
 

 O propósito principal deste capítulo é explorar, através da leitura e 

questionamento das fichas individuais produzidas pela DOPS-PR, a linguagem 

estigmatizante empregada pela polícia política estado novista para caracterizar e 

legitimar a repressão, a vigilância constante, a prisão dos indivíduos de origem ou 

ascendência germânica no Paraná, sustentados pela crença no mito do perigo 

alemão.  

 Victor Klemperer é enfático em dizer que "é voz corrente dizer que a 

linguagem é a expressão de uma época. Da mesma forma pode-se dizer que é o 

retrato de um tempo e de um país"87. Klemperer se propõe a explorar, através de 

suas anotações diárias como marido judeu de uma alemã, a profunda penetração do 

nazismo através das palavras, expressões e frases repetidas milhares de vezes, dia 

após dia, na linguagem cotidiana. Baliza a Linguagem do Terceiro Reich por três 

características: a pobreza de sua linguagem, o poder invocatório de suas palavras e 

o apelo fanático de massa intrínseco a ela. A título de exemplo, uma primeira 

mudança conceitual que o nazismo emprega através da linguagem é a conotação 

positiva que passa a ser destinada ao fanático, antes visto com maus olhos. Esse 

fanático era aquele fechado com a causa nazista, que passa a adotar o nazismo 

como preceito fundamental para todas suas ações diárias e para seu projeto de vida 

profissional e pessoal. 

 Um outro efeito que decorre das características da linguagem nazista é a sua 

facilidade e incremento que destina a linguagem burocrática, impregnada de 

julgamentos e moralizações, e alastrada por toda a Alemanha a partir de 1933. 

Judeus e alemães passam a serem diferenciados através da burocracia, que por 

meio de um formulário e de um documento oficial classifica quem é ou não 

merecedor de direitos civis. A paulatina exclusão social e profissional dos judeus na 

Alemanha nazista é toda pautada, pelo menos até a erupção da guerra, pela imensa 

burocracia do período. 

 Parte fundamental do sistema totalitário é sua polícia secreta. Arendt é 

categórica em afirmar que a polícia secreta é o mais bem organizado e mais 

                                                
87KLEMPERER, Victor. LTI – A Linguagem do Terceiro Reich. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009, p. 
48-49. 
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eficiente dos departamentos do governo no sistema de poder do regime totalitário. 

Pode-se dizer o verdadeiro ramo executivo do governo. Sua atuação se define pelos 

limites da lei e vai além: encarna, corporifica, materializa a própria lei. Não há 

espaço para questionar a autoridade da polícia. Por tratar do secreto, daquilo que 

acontece por de baixo dos olhos da população, a polícia secreta do regime totalitário 

armazena informações vitais para o movimento do governo88. Define previamente 

seus inimigos objetivos, no caso nazista os judeus, mas persegue, num sentido 

amplo, toda a população, calcada na presunção de crime possível. Para tanto, 

inventa e reinventa seus inimigos e lança mão da noção do mito conspiratório numa 

escala sem precedentes. À semelhança do governo nazista, o Estado Novo também 

teve seus primeiros inimigos nos comunistas. Após perseguidos, excluídos e 

eliminados, novas categorias de inimigos objetivos são reinventadas. Fabricar 

inimigos se torna tanto uma especialidade do regime quanto uma necessidade. 

Especialidade, pois sua construção é tão bem sucedida frente a população que a 

lógica da suspeição se alastra por todas as relações sociais. A vigilância é contínua, 

assim como a ameaça à nação. Necessidade, afinal, sem um inimigo tão bem 

organizado, frio, calculista e implacável, qual sentido se atribui ao regime?89.  

 Nesta altura, é necessário pontuar que a polícia secreta alemã tinha por 

objetivo exterminar categorias e grupos inteiros de indivíduos, com foco total nos 

judeus, pelo nazismo considerado seu inimigo virtual. No estado novo, planos de 

eliminação inexistiam, e a punição, se comparada ao nazismo, soa branda. 

Entretanto, nosso objetivo não é comparar resultados, mas sim analisar a ação e a 

linguagem da polícia política brasileira frente às populações germânicas do Paraná. 

 Para tanto, o aspecto primordial que pretende-se por em xeque na operação 

em questão é tratar a linguagem estigmatizante que a polícia política estado novista 

dispensava à comunidade germânica. A noção de estigma foi criada pelos gregos 

para remeterem a sinais físicos com os quais se pretendia demonstrar algum 

aspecto binário do status moral do indivíduo em questão, por exemplo, bom ou mau. 

Essa noção, conforme Goffman, é estabelecida pela sociedade e pelo ambiente por 

                                                
88 Arendt define o governo totalitário como um movimento. Não se assemelha a um governo comum, 
pois não possuí um grande objetivo final traçado. Não há em seus pressupostos recorte temporal no 
qual estará delimitado para provocar as mudanças que deseja. Apesar de definidos previamente os 
inimigos objetivos do regime, quando eliminados ou excluídos determinada categoria, a invenção de 
outra se faz necessária para que a marcha perpétua não cesse. Esse é o movimento do regime. 
89 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. 1ª Edição. São Paulo: Companhia do Bolso, 2012, p. 
558-581. 
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ela criado90. Logo, podemos afirmar que a própria noção de estigma, como não é de 

se espantar, é historicamente construída. Sofre rupturas e se ressignifica. O 

entendimento sobre essas categorias e o aparecimento dos diferentes estigmas é 

histórico, temporal e espacialmente localizável, portanto.  

 Goffman atribuí e lida com o estigma como um atributo profundamente 

depreciativo. Mais do que um atributo, que também serve para confirmar a 

normalidade do indivíduo perante o grupo em determinadas situações, o estigma é 

uma linguagem de relações, sobretudo. Há, nesse sentido, três tipos de estigma: 
 

Em primeiro lugar, há as abominações do corpo - as várias 

deformidades físicas. Em segundo, as culpas de caráter 

individual, percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou 
não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo 

essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, 

distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, comportamento 

político radical. Finalmente, há os estigmas tribais de raça, nação 

e religião, que podem ser transmitidos através de linhagem e 

contaminar por igual todos os membros de uma família.91 
 

 Em comum entre os três estigmas citados está a observação sociológica de 

que ao individuo o qual é atribuído o estigma, a possibilidade de ter relações sociais 

quotidianas e de que outros atributos seus sejam percebidos é negada.  

 Nesse sentido, a propagação estado novista do mito do perigo alemão pode 

ser entendida como uma mistura entre o estigma de caráter  e os estigmas tribais de 

raça. Às comunidades teutas instaladas no Brasil atribuía-se desde o século XIX a 

narrativa de que programava-se a tomada de territórios brasileiros. Com o Estado 

Novo, a campanha nacionalista e a polícia política, o estigma relativo à comunidade 

germânica se intensifica ao ponto de pairar até mesmo sob a língua corriqueira a 

suspeição de alguma intenção velada.  Logo, associava-se a ascendência alemã a 

desconfiança de desvios de caráter relacionados a posições políticas e ideológicas. 

A constante denúncia e repressão desse e de outros grupos durante o Estado Novo 

demonstra como Vargas levava adiante o seu projeto de Estado Nação apoiado em 

diversos estigmas dos quais ele direcionava à essas populações.  
                                                
90 GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas Sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988, p. 5. 
91 GOFFMAN, op. cit., p. 7. 
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 É importante ressaltar que o tratamento dado ao estigma neste caso pode ser 

compreendido como um estigma institucional e não propriamente uma abordagem 

das relações cotidianas entre pessoas e dos problemas do "Eu" no qual  atributos e 

a relação sociais estigmatizadas causam nos sujeitos envolvidos na relação. A 

própria noção de estigma institucional pode ser entendida mais como uma 

consequência dos atributos e relações estigmatizadas do cotidiano, tendo em vista 

as origens da narrativa do mito do perigo alemão já no século XIX e como esse 

estigma atingiu camadas intelectuais do século XX e instâncias políticas do Estado, 

do que como uma causa desse mesmo estigma institucional. Não é possível negar 

que a linguagem estigmatizadora institucional alimenta o estigma cotidiano, pelo 

menos por parte dos agentes policiais que, amparados por leis, agem com base no 

pressuposto.  

 Goffman ressalta outras duas características de estigmatizados: a tendência 

de categorias estigmatizadas de se concentrarem em espaços por e para elas 

criados, e a frequente existência de algum tipo de publicação ou representação que 

estabelece um canal de comunicação com a sociedade a fim de se defender do 

estigma que lhe é atribuído. Abre-se, portanto, novo caminho para se aproximar das 

comunidades teutas no Brasil através da noção de estigma, esforço a ser ampliado 

em pesquisa futura. Nesta limita-se a explorar a linguagem policial estigmatizante 

em relação aos suspeitos alemães a partir de 36 fichas individuais produzidas pela 

DOPS-PR entre os anos de 1938-1945. 

 Formalmente a polícia política surge em 1933  com a fundação da Delegacia 

Especial de Segurança Política e Social, DESPS, passando a se encarregar dos 

chamados crimes políticos e sociais. Tradicionalmente, a polícia política exercia 

função repressiva e preventiva a fim de frear e coibir ações políticas opositoras que 

comprometessem a "ordem e a segurança nacional"92. Tratava-se de lidar com a 

noção de crime possível, tendo em vista tratar-se de uma política característica de 

regimes autoritários.  

 Suas origens, entretanto, remontam a 1891 e a cidade de São Paulo, quando 

por meio de um decreto93 estabeleceu-se a faculdade ao Chefe da Polícia da capital 

do estado de São Paulo de contratar até dez agentes secretos a fim de combater 

                                                
92 APERJ.DOPS: a lógica da desconfiança. Rio de Janeiro: APERJ, 1993, p. 32. 
93 SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 9, de 31 de dezembro de 1891. Dispõe sobre a reorganização da 
Secretária de Polícia do Estado. 
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estrangeiros ligados ao anarquismo. Em 1894 um novo decreto autoriza a 

contratação de mais policiais, denominados de Agentes de Segurança, 

subordinando-os diretamente ao chefe policial94. Em 1909 deu-se novo passo com a 

criação da 4ª Delegacia Auxiliar, encarregada de realizar investigações, capturar 

criminosos e pesquisar sobre pessoas desaparecidas. Devido aos bons resultados 

da 4ª Delegacia, sua estrutura é transformada e dá lugar ao Gabinete de 

Investigações e Capturas, que passa a ter entre suas obrigações a observação e 

vigilância todos os elementos suspeitos e prejudiciais à sociedade. Segundo, 

Fonseca, essa pode ser considerada a origem mais remota do futuro Departamento 

de Ordem Política e Social, o DOPS95. Finalmente em 1924, por meio da Lei nº 

2.034 de 30 de dezembro deste ano, o Gabinete Geral de Investigações é 

novamente reformado e sete delegacias especializadas foram criadas, entre elas a 

de Ordem Política e Social, entrando em funcionamento em 10 de janeiro no Estado 

de São Paulo96. A partir dessa década, o anarquismo vai perdendo espaço no radar 

da polícia paulista, que passa a voltar sua atenção para o crescimento do 

comunismo97. 

 O Estado Novo compreende uma miríade de facetas plausíveis de serem 

percorridas, exploradas, conhecidas, relacionadas. Pode-se falar de suas relações 

internacionais; de suas transformações federativas e institucionais; da criação da 

CLT e da Justiça do Trabalho, inspirada no modelo fascista; na estatização de 

empresas; de suas linhas de negócio com bancos e indústrias; do estrato intelectual, 

cultural e educacional que se disseminou no período com o projeto nacionalista; das 

definições da política imigratória e das minorias étnicas do país, também afetados 

pela campanha de nacionalização do Estado Novo. Os temas e recortes são 

diversos.  

 Cancelli defende não haver uma ruptura com o golpe de 1937. Há, no 

entanto, um desenrolar histórico já matizado pela projeto dos vencedores de 30, 

                                                
94 SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 263, de 26 de outubro de 1894. Reorganiza a Repartição Central 
da Polícia. 
95 FONSECA, Guido. O Anarquismo e as origens da Política Política em São Paulo. Revista do 
Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, vol. XCIII, 1996, p. 9-38. 
96 SÃO PAULO (Estado). Lei nº 2.034, de 30 de dezembro de 1924. Reorganiza a Polícia do Estado. 
As sete delegacias criadas são: Delegacia de Segurança Pessoal; Delegacia de Ordem Política e 
Social; Delegacia de Investigação de Furtos e Roubos; Delegacia de Vigilância Geral e Capturas; 
Delegacia de Investigações de Falsificações em Geral; Delegacia de Fiscalização de Costumes e 
Jogos; e Delegacia de Technica Policial.  
97 FONSECA. op. cit., p. 38. 
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sustentados pelo desgaste político da República Velha e pela descrença em relação 

aos partidos políticos98. Francisco Campos, um dos ideólogos do período 1930-45, 

defendia o caráter violento intrínseco do Estado e das massas, sendo necessário 

que o Estado, como agente revolucionário, tomasse as rédeas da situação e 

empregasse a violência como instrumento revolucionário, apoiada principalmente 

pela polícia, tida como administradora da sociedade99. Nesse sentido, parâmetros 

comuns de comportamento e sentimento disseminados através da propaganda, da 

doutrinação, da educação e do terror ditavam a ordem política e social desejada. É 

nesse quadro que a polícia e o poder se inserem numa esfera supra legal, levando a 

cabo o estado de prerrogativas, do qual fala Cancelli, em oposição ao estado 

normativo, guiado pelas normas e ordem legal100. A ação, a partir de então, dirigia-

se ao indivíduo e não mais sobre o crime propriamente dito.  

 Nesse cenário de crise política da Velha República e da subida ao poder de 

Vargas, a força do mito do complô, do mito conspiratório, do qual fala Girardet, 

ganha extrema relevância social. O universo social e político perde sentido e a 

importância da inteligibilidade do mundo se faz urgente. Essa é uma das funções 

das quais se responsabiliza o mito do complô. A partir da eleição de inimigos 

malignos e mortais, desponta uma segunda conseqüência essencial do mito: abre-

se a janela para o surgimento de um grande salvador, uma figura dotada de 

qualidades heróicas e sólidas que salvará a nação frente a ameaça da Organização 

conspiratória101. No centro do mito conspiratório estado novista estavam comunistas, 

alemães e japoneses. Os mitos comunistas, alemão e amarelo foram, talvez, os 

mais utilizados por Vargas102. Na organização e devolução, durante a década de 90, 

dos arquivos da polícia política do Rio de Janeiro, na época do Estado Novo capital 

federal do país, os inimigos mais investigados eram os alemães, seguidos de 

japoneses e italianos103 

                                                
98CANCELLI, Elizabeth. O mundo da violência - A Policia na era Vargas. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1993, p. 5. 
99 Ibidem, p. 22. 
100 Ibidem, p. 27. 
101GIRARDET. Raoul. Mitos e Mitologias Políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 16-34. 
102 Para saber mais sobre a perseguição ao comunismo ver: PINHEIRO, Paulo Sérgio. Estratégias de 
Ilusão – A Revolução Mundial e o Brasil 1922-1935. 2ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992. Sobre o perigo amarelo ver: TAKEUCHI, Marcia Yumi. O Perigo Amarelo - Imagens do Mito, 
Realidade do Preconceito. São Paulo: Humanitas/Fapesp, 2008. 
103 APERJ, op. cit., p. 24. 
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 Entretanto, outros grupos de estrangeiros e classes sociais foram perseguidos 

durante o governo Vargas. A abrangência da Campanha de Nacionalização lançada 

em 1938, como primeira etapa da atuação da polícia política, exemplifica-se pelas 

disposições do Decreto-Lei 383 de 18 de abril de 1938, que vedava aos estrangeiros 

a participação em qualquer atividade de caráter político e nos negócios públicos; que 

os proibia de organizar,  criar ou manter instituições de caráter político e cultural; que 

os vedava o direito de exibir ou celebrar elementos culturais  de seus países; que os 

tolhia a possibilidade de organizar desfiles, passeatas, comícios ou reuniões de 

qualquer natureza; que os proibia de manter seus filhos matriculados em escolas de 

língua estrangeira104. No caso alemão, a organização conspiratória pela qual se 

emitia a ameaça era o nacionalismo alemão e seus clubes, instituições e 

associações, e também o próprio NSDAP-BR.  
 No dia 28 de janeiro de 1942 com a III Reunião de Chanceleres o Brasil 

rompe oficialmente suas relações diplomáticas com a Alemanha, a despeito das 

estreitas relações entre ambos os países poucos anos atrás, marcada pela 

exportação de matérias-primas brasileiras e importação de produtos manufaturados 

e materiais bélicos alemães105. O rompimento das relações diplomáticas é a 

culminação de um processo de distanciamento entre os dois países que vinha em 

curso desde a tomada de poder de Vargas e o lançamento de sua campanha 

nacionalista. Agravou ainda mais a relação entre os países com a derrubada de 

diversos navios cargueiros brasileiros. No ano de 1942 o Brasil perdeu 25 navios 

cargueiros e 2 navios tranques. O ataque de submarinos alemães as embarcações 

brasileiras resultou na promulgação do Decreto-lei nº 4.166, no dia 11 de março de 

1942, exigindo a indenização devida do ataque contra os bens do Estado brasileiro, 

citando inclusive o ataque ao navio Taubaté no mar Mediterrâneo por forças de 

guerra da Alemanha106. No mês de fevereiro também foram afundados os navios 

brasileiros Buarque e Olinda107, agravando ainda mais a relação entre os dois 

países. Finalmente no dia 31 de agosto de 1942 o Brasil declara estado de guerra 

                                                
104 BRASIL. Decreto-lei nº 383, de 18 de abril de 1938. Veda a estrangeiros a atividade política no 
Brasil e dá outras providências. 
105 RAHMEIER, Andrea H. Petry. 1942 - Brasil corta relações diplomáticas e declara Guerra a 
Alemanha. Como isto aconteceu?. Fronteiras - Revista Catarinense de História, v. 26, 2016, p. 77. 
106 BRASIL. Decreto-lei nº 4.166, de 11 de março de 1942. Dispõe sobre as indenizações devidas por 
atos de agressão contra bens do Estado Brasileiro e contra a vida e bens brasileiros ou de 
estrangeiros residentes no Brasil. 
107 RAHMEIER, op. cit., p. 82.  
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contra Alemanha e Itália. No ínterim entre esses dois acontecimentos é possível 

enxergar um recrudescimento da repressão da polícia política aos alemães 

residentes no Brasil, como veremos adiante. Aumenta-se a insegurança social e a 

quantidade de prisões concentradas no ano de 1942 denotam também uma 

participação efetiva da população na denúncia e no aumento da repulsa à 

comunidade teuto-brasileira por consequência dos ataques alemães aos navios 

brasileiros. Forma-se então um clima extremamente propício para que o Estado 

Novo apresente respostas frente ao clima de guerra que se instaura ao longo de 

1942.  

 
3.1 - ANÁLISE E PERFIL DOS FICHADOS 
 
 Antes de partir para a análise das fichas propriamente, é de grande valia 

discorremos brevemente sobre o processo de abertura dos Arquivos da DOPS. Com 

a promulgação da Constituição Federal de 1988 é instituído o direito ao habeas-

data, afirmando a política pública de transferência dos acervos das polícias políticas 

para as instituições arquivísticas públicas de cada estado108. Durante o ano de 1991, 

ocorrem as devoluções aos órgãos estaduais de arquivos das polícias políticas dos 

Estado de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná e São 

Paulo109.  Desde então, os trabalhos sobre polícia política cresceram em número e 

qualidade.  

 Lançou-se mão de 36 fichas individuais produzidas pelo DOPS-PR durante o 

Estado Novo. Todas as ficham se encontram no Arquivo Público do Paraná, 

disponibilizadas para consulta do público em geral. Para se chegar aos nomes dos 

fichados, todos suspeitos de nazismo, foram realizadas diversas leituras, discutidas 

nos capítulos anteriores, em que esses nomes apareciam citados. Primeiramente é 

importante ressaltar que esse grupo de fichas pesquisadas não representam a 

totalidade dos fichados por suspeita de nazismo ou de atividade "subversivas", 

assim descritos pela polícia política. São somente uma amostra. E não representam, 

também, a totalidade de partidários do NSDAP-PR do período. Inclusive, é possível 

haver muito mais "suspeitos" fichados no DOPS do que realmente partidários, 

                                                
108 APERJ. Os arquivos das polícias políticas. Rio de Janeiro: APERJ\Faperj, 1994, p.11. 
109 APERJ.DOPS: a lógica da desconfiança. Rio de Janeiro: APERJ, 1993, p. 19. 
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levando em conta os indícios que as fichas policiais nos indicam na caracterização 

de um indivíduo como nazista ou quinta-coluna. 

 Para realização da leitura da fonte, a fim de facilitar a compilação de dados, 

propusemos 15 perguntas ou seções (ver foto abaixo): Nome, Data do Fichamento, 

Idade, Nacionalidade, Natural de, Profissão, Local de Trabalho, Residência Atual, 

Sindicalizado ou Não, Estado Civil, Motivo do Fichamento; Encaminhamento; 

Pertences Apreendidos; Tempo em Prisão; Resultados Finais. Essas divisões 

seguem, mais ou menos, a própria divisão lógica das fichas, com exceção das 

últimas 5 seções, que correspondem a uma aproximação em relação ao conteúdo 

das fichas.  Na primeira página da ficha constam os dados sociais. Na segunda ou 

terceira, precedidos pelas datas, seguem os informes gerais descritivos. 
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Figura 1. Exemplo de Ficha: ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Delegacia de Ordem Política e 
Social (DOPS). Curitiba. Fichário Provisório Individual: FI 01.594. 

 
 Das 36 fichas, 13 foram produzidas no ano de 1938, em consonância com o 

recrudescimento do Estado Novo e da Campanha de Nacionalização, enquanto que 

24% foram criadas no ano de 1942, data da entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial 

e do rompimento das relações diplomáticas com os países do Eixo. O restante das 

fichas se distribuem entre as datas faltantes. 89% das fichas foram feitas entre 1938 

e 1942. As datas de 1943, 1944 e 1945 apresentam apenas 4 do total de 36 fichas. 

Somente uma mulher é fichada. Portanto, se está a falar de um universo de 

fichados, perseguidos, acusados e presos predominantemente masculinos. A 

ausência, ou baixíssima presença, de mulheres entre este grupo específico de 

fichados escancara uma nova possibilidade de estudo. O mesmo se verifica para 

outros grupos perseguidos? Há alguma variante regional? Até que ponto essa 

"ausência" entre os fichados representa uma ausência de fato da participação das 

mulheres em instituições acusadas de nazismo? Se participavam, eram 

perseguidas? Quais consequências sofriam? Se não eram perseguidas, a que se 

deve essa inexistência de perseguição? Como o movimento nazista brasileiro 
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encarava a participação das mulheres dentro de si? Que funções exerciam? Como 

eram caracterizadas pelo agentes do Estado? São perguntas ainda sem respostas.  

 A faixa etária dos fichados compreende desde um menor de idade até um 

fichado com 65 anos. 10% das fichas não constam informações sobre a idade do 

fichado. A média de idade dos fichados é de 41 anos, ou seja, corresponde a um 

perfil partidário de Reichdeutsche e de filhos da primeira guerra traçado, discutidos 

nos capítulos anteriores. Da mesma forma, 80%, ou 29, dos fichados são alemães, 

incluindo dois naturalizados brasileiros. Apenas 3% dos fichados eram brasileiros. 

Essa informação é importante pois pode abrir uma nova possibilidade de estudo que 

consiste em relacionar o perfil partidário das fileiras do NSDAP e o perfil social 

daqueles perseguidos pela polícia política durante o Estado Novo, para não se 

incorrer no erro de assumir todos aqueles fichados como membros do NSDAP e 

vice-versa. É no mínimo curioso que apenas 3 dos fichados fossem nascidos no 

Brasil. Apenas 62% das fichas apresentam  informações sobre a cidade natal110.  

 O perfil profissional dos fichados constam em 27 fichas, com destaque para 

os trabalhadores do comércio e profissionais liberais, entre eles dentistas, 

engenheiros e bancários111. Há pouca presença de profissionais ligadas ao setor 

primário. Apenas 2 fichados são agricultores. Em boa medida o perfil profissional 

dos fichados pela DOPS corresponde à um perfil profissional partidário, no qual se 

verificava a predominância entre as fileiras do partido dos setores industriais, 

comerciais e de prestação de serviços. Quanto ao local de trabalho desses fichados, 

a grande maioria das fichas, cerca de 90%, não consta os nomes do 

estabelecimentos precisamente, não representando uma informação de tanta valia 

para os propósitos desta pesquisa. Da mesma forma se procede em relação às 

respostas quanto ao item da sindicalização. 86% das fichas não trazem respostas 

sobre a situação. Somente um fichado afirma ser sindicalizado no Sindicato dos 

Bancários.  

 Referente a residência atual dos fichados, 50% deles moravam em Curitiba, 

13 se espalhavam por várias regiões do Paraná e 5 deles não apresentavam 

                                                
110 As cidades e locais citados são: Eckenfoerte; Planken; Nagold; Werschetz; Darmstadt; Dusseldorf; 
Rodach-Coburg; Duiszburg; Hamburgo; Berlim; Dortmund; Halle; Herford; Koenisberg; Bonn; Anova; 
Stettin; Crefeld; Oberhausen; Oberbrunn; e por fim, Colônia Amazonas. Esta última diz respeito ao 
local de nascimento de um dos três brasileiros fichados.  
111 Todas as profissões citadas são: Pastor; Marinheiro; Tesoureiro do Partido; Marceneiro; 
Relojoeiro; Agricultor; Lavrador-mineiro; Eletricista; Engenheiro Geólogo; Marítimo; Industrial; 
Dentista; Contador; Bancário; Engenheiro Mecânico; Vice-Cônsul. 



49 
 

informações112. Em 61% dos casos, os fichados eram casados, com ausência de 

dados em 9 fichas. Os dados trazidos até então representam a parcela mais 

quantitativa e estatística das informações referentes ao perfil social dos partidários, 

exemplificados pela página inicial das fichas. De importância singular para a 

pesquisa, como foi mencionado anteriormente, estão as 5 seções de caráter mais 

descritivo à respeito da linguagem empregada pela polícia e rastros do modus 

operandi da polícia política frente aos fichados, que abordaremos a seguir.   

 Pernicioso, suspeito, adepto, nazista, prejudicial, partidário do nazismo, 

elemento perigoso e nocivo são as designações dadas aos fichados que em maior 

número aparecem na descrição que se segue a cada datação existente na ficha. A 

linguagem policial e burocrática se prende à esses adjetivos na grande maioria das 

fichas. Em 20 fichas (55% do total), essas designações aparecem isoladamente ou 

conjugadas a outras para se referir aos indivíduos: “pernicioso e adepto do 

nazismo”, “suspeito de atividades nazistas”, “ser nazista e por suspeita de exercer 

atividades prejudiciais à segurança pública”, “suspeito de atividades nazistas e 

prejudiciais à segurança pública”, “apontado como elemento perigoso” etc, são 

alguns exemplos que se repetem constantemente no texto das fichas. Fica claro nas 

designações a utilização de estigmas para tratar os indivíduos de descendência ou 

origem alemã dentro da linguagem institucional policial. Também evidencia-se o 

constante uso do pressuposto de crime possível para se referir aos fichados a partir 

da lógica de suspeição.  

 Justificativas diversas para explicar o(s) motivo(s) do fichamento também 

surgem durante a leitura das primeiras datações que constam no documento: ser 

visado para viagem; prestar declarações para esclarecimentos; denunciado por 

portar retratos de Hitler e propaganda nazista; requerimento para fazer a carteira de 

identidade; para realizar busca residencial; por ser clandestino no país; por ser 

esposa de um preso político que se encontrava encarcerada na prisão de Ilha 

Grande; para requerer devoluções de bens previamente apreendidos; por porte de 

propaganda nazista; para apresentar passaporte; por portar distintivo hitlerista; por 

ser irmão de um fervoroso nazista; por ser denunciado como um fervoroso nazista; 

por exercer cargo de tesoureiro do Partido Nazista; por ser chefe do Partido Nazista 

após Von Cossel (ou seja, após a proibição da existência do Partido); por aparecer 
                                                
112 As cidades de residência dos fichados são: Curitiba, Rolândia, União da Vitória, Irati, Paranaguá, 
Wenceslau Braz, Londrina, Foz do Iguaçu e Sol de Maio.  



50 
 

em uma lista apreendida que constava nomes de ex-combatentes alemães da 

Grande Guerra; por ser filho de um membro do Consulado e por ter embarcado  com 

os diplomatas em 1942 de volta à Alemanha. 

 Como podemos notar, os motivos para que fosse fichado geralmente eram 

vagos, imprecisos ou corriqueiros. Muitas vezes ocasionados por denúncias de 

outras pessoas, o estado de vigilância parecia ter eco na sociedade em geral para 

com a ameaça nazista. A maioria dos casos são motivados pelas designações 

(suspeito, pernicioso, adepto etc.) citadas anteriormente. Em um desses casos de 

denúncia, Hans Garber, considerado pernicioso de adepto do nazismo, foi chamado 

à delegacia em 1941, 3 anos após ser fichado,  para prestar declarações sobre o 

fato dele ter colocado na vitrine de sua loja um anúncio de trabalho redigido em 

alemão, exemplificando a banalização dos conceitos de crime.  

 Informações mais pontuais e pessoais sobre cada indivíduo também 

aparecem primeira descrição datada da ficha. Na grande maioria das vezes a data 

em que a ficha foi criada e a primeira descrição datada da ficha coincidem. 

Entretanto, há alguns casos que essa diferença apresenta-se de dias ou meses, o 

que indica que muitas vezes o individuo era fichado antes mesmo de ser abordado, 

interrogado, convocado a prestar esclarecimentos ou detido pela DOPS. 

 Quanto à seção que definimos por encaminhamento, 55% dos fichados foram 

detidos e encaminhados ou para a Casa de Detenção de Curitiba ou para a 

Penitenciária do Estado. 13 fichados não constam informações sobre eventual 

prisão ou detenção. Somente 3 fichados não foram presos, apesar das buscas e 

revistas feitas em suas residências. Das prisões efetuadas, uma fora feita em 1939, 

uma em 1940 e as 18 (90% das prisões) restantes todas no ano de 1942 entre os 

meses de janeiro e outubro. Portanto apenas 10% das prisões foram feitos em 

outros anos que não 1942. É interessante notar que nos 5 primeiros meses de 1942, 

16 prisões foram feitas, com destaque para os meses de janeiro e março, com 6 

prisões feitas em cada mês.  

 Fica claro, portanto, a concentração das prisões e dos impactos efetivos na 

vida dos indivíduos somente a partir de 1942, com o rompimento das relações 

diplomáticas em janeiro e a declaração de guerra ao Eixo em agosto. No caso 

paranaense, a intensificação das prisões se deu justamente após o rompimento das 

relações diplomáticas e não propriamente da declaração de guerra, apesar do 
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impacto político maior desta. Em 1942, com o rompimento das relações do Brasil 

com os países do Eixo e a entrada na guerra em favor dos Aliados a perseguição 

aos "súditos alemães" se intensifica. Importante destacar que a partir desse 

momento a representação dos interesses alemães e dos interesses nazistas ficam a 

cargo de adidos, ex-funcionários da Embaixada Alemã, assegurados e mantidos na 

Embaixada Espanhola113. 

 A grande maioria das prisões foram feitas em Curitiba. Entretanto, 4 presos 

foram detidos nas cidades em que residiam ou se encontravam no momento, casos 

de Londrina, Rolândia, União da Vitória e Foz do Iguaçu, e enviados para Curitiba. 

Entre o grupo que não consta nenhuma informação sobre sua prisão ou não, supõe-

se que nenhum fora detido, apesar de estarem sob o radar da DOPS. 

 Em relação aos pertences apreendidos é interessante notar como as 

descrições, apesar de apontar um objeto especifico, com exceções das fotografias, 

são caracterizadas genericamente, sem precisar títulos, autores, tipos de 

propaganda ou material que foram apreendidos114. Termos como "material de 

propaganda hitlerista", "propaganda hitlerista", "livros de propaganda nazista" e 

"livros de caráter político" aparecem em conjunto com livros, fotografias, rádio, rádio 

receptores, mapas, cartas, dinheiro e armas. A estigmatização atingia até mesmo os 

objetos inanimados. 

 Na seção referente ao tempo em que permaneceu preso, apenas 20 fichas 

possuem informação, parcial ou completa, sobre o tempo que cumpriu de cárcere. O 

menor tempo foi de 30 dias, enquanto que o maior foi de 1300 dias, pouco mais de 3 

anos e 7 meses. O tempo médio de prisão foi de 368 dias. Dentre os 20 indivíduos, 

9 deles constam que embarcaram, através do porto de Paranaguá, no Vapor 

                                                
113 PERAZZO, Priscila. Prisioneiros de Guerra: os cidadãos do Eixo nos campos de concentração 
brasileiros (1942-1945). 2002. 454 p. Tese de Doutorado (Doutorado em História) - Universidade de 
São Paulo, São Paulo, p. 112. 
114 11 fichas não possuem nenhum informações sobre a apreensão ou não de objetos ou pertences, 
sendo justamente aqueles mesmo que não possuem informação sobre o seu encaminhamento (preso 
ou não preso), com exceção de 2 indivíduos, que integram o grupo dos que não constam informações 
sobre seus encaminhamentos, que feita a busca em suas casas, em uma foi apreendido um rádio 
receptor e noutra nenhum objeto. Esses 13 indivíduos fazem parte dos indivíduos sem informação 
sobre a prisão ou não no tópico do encaminhamento. Com relação aos 3 indivíduos que não foram 
presos, somente na residência de um foram apreendidos livros em alemão, fotografias de Hitler e do 
general Hindenburg e um aparelho de rádio. Interessante notar a partir desses casos que mesmo 
com objetos que de alguma forma poderiam os conectar com o nazismo, suas prisões não foram 
concretizadas, apesar de minoria no grupo de fichas que analisei. Logo, é possível pressupor que 
outras informações e circunstâncias, que fogem do relato presente nas fichas, determinavam o 
cárcere dos acusados. 



52 
 

Itaquera no dia 01 de agosto de 1942 rumo a prisão de Ilha Grande, localizada no 

Rio de Janeiro. Por fim, na seção dos resultados finais constam desdobramentos 

entre os anos de 1943-1946. Além das datas de soltura daqueles que foram presos, 

aparecem nas fichas pedidos de salvos condutos para viagem, requerimentos para 

mudança de endereço, pedidos de antecedentes políticos sociais, solicitações de 

devolução de objetos apreendidos nas buscas residenciais e/ou prisões. Um dado 

curioso que apareceu durante a leitura desses informes finais dizem respeito ao 

requerimento no dia 10 de Outubro de 1944, pelo Ministério da Justiça, de 

informações adicionais de dois presos políticos para eventual troca de prisioneiros 

de guerra, visto que  Brasil enviou soldados para zonas de guerra durante o 

conflito115. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
115 Para saber mais ver: OLIVEIRA, Dennison. Os soldados alemães de Vargas.Curitiba: 
Juruá, 2008. e OLIVEIRA, Dennison. A Força Expedicionária Brasileira  e a Segunda 
Guerra Mundial. Rio de Janeiro: DECEx, DPHCEx e CEPHiMEx, 2012. 
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CONCLUSÃO 
 
 Com o presente trabalho ficou claro que caminhou-se para uma ampliação da 

análise da atuação da polícia política, ainda que incipiente, frente aos perseguidos 

pelo regime varguista. Os resultados obtidos a partir da análise da linguagem policial 

empregada a partir das fichas individuais produzidas pelo DOPS-PR trouxeram 

inquietações para que o trabalho tenha sequência comparativa em relação à outros 

grupos perseguidos e aos usos do estigma como justificativa para a repressão. 

Essas lacunas demonstram que o trabalho obteve um certo sucesso, pois motivaram 

a busca por novas análises.  

 A recuperação da história da imigração no país e no Paraná dão força para 

que se conteste a atuação da polícia política frente à comunidade teuta aqui fixada. 

Da mesma forma que analisar a existência do NSDAP-BR legitimou e ampliou as 

narrativas do mito conspiratório, também amplamente empregado pelo Estado Novo 

para dar legitimidade a suas ações e se afirmar perante a sociedade. A partir do 

rompimento das relações diplomáticas a repressão e prisão de alemães por 

acusações de nazismo e de ataque a soberania nacional se tornaram ainda mais 

frequentes. É significativo que 90% das prisões de nosso corpo de fichas tenha sido 

efetivada entre janeiro e agosto de 1942. A necessidade de ampliar a quantidade de 

fontes para tal análise nos próximos trabalhos pode responder a questões como: 

após a declaração de guerra, há uma continuidade equiparável de prisões referentes 

aos 7 primeiros meses de 1942? Há diferenças quanto ao momento de 

encarceramento de determinados grupos durante os anos de Estado Novo, ou todas 

se concentrariam no ano de 1942? Quais outras categorias de estigmas 

transparecem a partir das fichas individuais? Há semelhanças entre os estigmas 

usados para se referir aos alemães e aos outros grupos? Essas são algumas das 

questões que pipocam ao fim do trabalho realizado e demonstram que ainda há 

espaço para estudar o DOPS e sua atuação.  
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BRASIL. Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas 
do Império. 

BRASIL. Decreto-lei nº 37, de 02 de dezembro de 1937. Dispões sobre partidos 
políticos. 

BRASIL. Decreto-lei nº 383, de 18 de abril de 1938. Veda a estrangeiros a atividade 
política no Brasil e dá outras providências. 

BRASIL. Decreto-lei nº 406, de 04 de maio de 1938. Dispõe sobre a entrada de 
estrangeiros no território nacional.  

BRASIL. Decreto-lei nº 431, de 18 de maio de 1938. Define crimes contra a 
personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e contra a ordem 
social. 

BRASIL. Decreto-lei nº 868, de 18 de novembro de 1938. Cria, no Ministério da 
Educação e Saúde, a Comissão Nacional de Ensino Primário. 

BRASIL. Decreto-lei nº 1.545, de 25 de agosto de 1939. Dispõe sobre a adaptação 
ao meio nacional dos brasileiros descendentes de estrangeiros.  

BRASIL. Decreto-lei nº 4.166, de 11 de março de 1942. Dispõe sobre as 
indenizações devidas por atos de agressão contra bens do Estado brasileiro e contra 
a vida e bens de brasileiros ou de estrangeiros residentes no Brasil. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 9, de 31 de dezembro de 1891. Dispõe sobre a 
reorganização da Secretária de Polícia do Estado. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 263, de 26 de outubro de 1894. Reorganiza a 
Repartição Central da Polícia do Estado de São Paulo. 

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 2.034, de 30 de dezembro de 1924. Reorganiza a 
Polícia do Estado. 
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