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Resumo 
O presente trabalho pretende analisar, através de perspectivas econômicas e político-culturais, a 
vinda de alemães a cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 1808 e 1831. Negociantes, 
homens de ofícios e diplomatas são retratados como protagonistas dessas relações entre Estados, 
e das relações internas da comunidade alemã no Rio de Janeiro. Através de uma análise da 
Europa e da América no início dos oitocentos,apresenta as causas da vinda de imigrantes 
alemães para a cidade do Rio de Janeiro, a realidade nos reinos e estados germânicos, a 
propaganda do Brasil, e as atividades desses primeiros alemães, através de empresas, firmas e 
associações, em uma realidade cada vez mais economicamente e socialmente mais diversa, 
como sempre foi a do Rio de Janeiro. 
 
Palavras-chave: imigração; alemães; comerciantes; diplomatas; rio de janeiro. 
 

Abstract 
The present work intends to analyze, through economic and political-cultural perspectives, the 
arrival of Germans in the city of Rio de Janeiro between the years of 1808 and 1831. Traders, 
trade men and diplomats are portrayed as protagonists of these relations between states, And the 
internal relations of the German community in Rio de Janeiro. Through an analysis of Europe 
and America in the early nineteenth century, it presents the causes of the arrival of German 
immigrants to the city of Rio de Janeiro, the reality in the Germanic kingdoms and states, the 
Brazilian propaganda, and the activities of these first Germans, Through companies, firms and 
associations, in an increasingly economically and socially more diverse reality, as was always 
the case in Rio de Janeiro. 
 
Keywords: immigration; Germans; Merchants; Diplomats; Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense. 
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A vinda de estrangeiros para o Brasil está presente em toda a história do Brasil. 

Mesmo com mudanças de regimes, governos e Estados, permaneceu e ainda permanece 

presente e marcante. Entretanto, quando se refere ao processo de imigração, as políticas 

e ações ocorridas em torno disso, e suas consequências, significa falar em algo que está 

além da simples vinda de grupos de estrangeiros. Estrangeiros esses que, além de 

estarem presentes ativamente nessa nova realidade social, irão se legitimar como parte 

integrante dela. 

Os estrangeiros estão presentes desde os tempos coloniais, aumentado com a 

produção aurífera do século XVIII. Embora somente no século XIX, com a vinda da 

Corte Portuguesa em 1808 para o Rio de Janeiro e a vitória da centralização do Império 

Luso-Brasileiro em torno do Centro-Sul em meados do século2,que os projetos de 

colonização visando à substituição do trabalho escravo pelo livre3 e a ocupação da terra 

no Brasil, começaram a ser implementado de fato,oEstado imperial brasileiro se utilizou 

de todo um arcabouço jurídico-administrativo e político presentes desde o final do 

século XVIII. 

Por esse grau de importância do Brasil sobre o império português, havia uma 

precaução com relação à vinda de estrangeiros4 para cá (Deve-se nomear por “Estrangeiro” 

os indivíduos vindos de outras nações, já que a definição “Imigrante” só pode ser utilizada para 

indivíduos inseridos em um processo de Imigração).O chamado “Registro de Estrangeiros 

nas Capitanias, 1777 – 1819” exemplifica essa realidade e o monitoramento do Governo 

por sobre os estrangeiros. Publicado em 1963 pelo Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, 

com base na coleção 371 de seu acervo, essa publicação reuni em uma lista alfabética, 

os estrangeiros registrados que aportaram nas capitanias do Maranhão, Pernambuco, 

Bahia, Minas Gerais, São Paulo e São Pedro do Rio Grande do Sul entre os anos de 

                                                           
2A geração de 1790 e a ideia do Império Luso-brasileiro. In. MAXWELL, Kenneth. Chocolate, Piratas e 
outros Malandros: ensaios tropicais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. A respeito da Corte no Rio de 
Janeiro e o projeto centralizador cf. DIAS, Maria Odila da Silva. A interiorização da metrópole 1808-
1853. In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). 1822 Dimensões. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1986; 
MATTOS, Ilmar R. de. O Tempo Saquarema. São Paulo: HUCITEC, 1986., CARVALHO, José Murilo 
de. .A Construção da Ordem e Teatro das Sombras. 8ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 
Uma crítica à perspectiva centralizadora cf. DOLHNIKOFF, Miriam. O Pacto Imperial: origens do 
federalismo no Brasil do século XIX. São Paulo: Globo, 2005. 
3 Uma síntese para as primeiras tentativas de imigração de meados do século XIX está em COSTA, 
EmiliaViotti da. Primeiras experiências de trabalho livre. In: idem. Da senzala à colônia.3ª ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1989. (cap. 3) 
4 SEYFERTH, Giralda. Imigrantes, estrangeiros: a trajetória de uma categoria incomoda no campo 
político. Porto Seguro: junho 2008, pp. 01-20. Nos próprios REEs (Registro de Entrada de Estrangeiros), 
nas Publicações Históricas do Arquivo Nacional, Guilherme Auler e José Honório Rodrigues apontam 
isso.  
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1777 e 1819. Foram copiados os dados de cada um desses estrangeiros que, uma vez 

aportados nestas terras, já tinham seus dados pessoais, origens, profissões e/ou 

atividades, e o destino de cada um, registrados. Como exemplos de alemães5 vindos 

nesse período têm: 

FELIPE CLIQUE – Residente no Recife, natural da Alemanha, 
25 anos, mecânico, veio para ser criado, mora na Rua da 
Cadeia. 
JOÃO JORGE – Residente na Vila Rica, natural da Alemanha, 
30 anos, solteiro, mecânico, veio do Rio de Janeiro em 1809 a 
estabelecer-se e tem fábrica de ferro. 
JOSÉ SILVEIRA – Residente em São Pedro do Sul, natural da 
Alemanha, nobre, casado, veio da Alemanha em 1814, é 
agricultor. 
MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA – Residente no Rio Grande, 
natural da Colônia, mecânico, veio do acampamento de 
Bourbon para êste País há 5 anos e 9 meses a valer-se das 
bandeiras portuguesas, sem passaporte, é sapateiro e tem uma 
estância 
. 

Infelizmente, o códice que serviu como fonte para essa publicação está 

incompleto; a parte do códice que deveria ter os nomes iniciados por “A” até os 

iniciados por “D”, na ordem alfabética, está em branco. Mesmo assim, o códice registra 

o total de 601 estrangeiros que vieram e residiam nessas capitanias.Além disso, como 

não havia uma padronização dos dados a serem coletados dos estrangeiros, e que em 

vários casos os próprios não tinham todas as suas próprias informações (ou as tentava 

esconder), muitos dos dados estão incompletos ou imprecisos. Tradução de nomes 

estrangeiros para o português, datação de chegada não constando ou com referências 

imprecisas da profissão de cada um são exemplos disso. Entretanto, há uma grande 

preponderância de negociantes e comerciantes nessa listagem. Isso se deve justamente a 

vinda da Corte Portuguesa em 1808, a abertura dos portos e a liberdade comercial 

subsequente. No caso das capitanias do Norte (hoje Nordeste), o comércio próspero do 

açúcar impulsionou a economia. Contudo, ocorreu também um hiato na vinda de 

europeus por conta do Bloqueio Continental orquestrado pelo Império Francês, que 

reduziu drasticamente o número de estrangeiros. Todavia, mesmo com o Bloqueio, 

estrangeiros oriundos dos territórios dominados por Bonaparte encontravam meios e 

subterfúgios para virem para cá. 

                                                           
5 “Alemão”, como definição, teve seu significado modificado no decorrer do século XIX. Isso será 
problematizado no decorrer deste trabalho (nota do autor). 
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Andrea Hoffmann6 conseguiu, com maestria, resumir a conturbada história da 

Alemanha do final do século XVIII, passando pelo instável início do século XIX, 

até1871, com a chamada “Unificação Alemã”. No início do século XIX, com a política 

de expansão do Império Francês, o imperador francês Napoleão I utilizou um método 

estratégico mais eficaz de acabar com o medieval império. Vendo que o Sacro império 

estava se tornando cada vez mais frágil, principalmente decorrente de conflitos internos, 

Napoleão resolve “implodi-lo”através de acordos de paz, cooperação e alianças com 

reinos germânicos mais próximos geograficamente ao Império Francês, desestruturando 

o medieval império germânico. Com a perda de Napoleão em Waterloo (1815) e o fim 

da Confederação do Reno, a “Santa Aliança”7 reunida no Congresso de Viena, decidiu 

por uma nova união entre os povos germânicos, a chamada “Confederação Germânica”. 

GiraldaSeyferth8 explica a composição da Confederação Germânica 

(“DeutscherBund”). Além da Áustria e da Prússia, aConfederação era formada pelos 

Reinos da; 

(...) Baviera, Saxônia, Württemberg e Hannover; os Grão-Ducados de 
Baden, Hesse-Darmstadt, Mecklenburg-Schwerin-Strelitz, Saxe-
Weimar e Oldeburg; o Eleitorado de Hesse-Kassel; os Ducados de 
Berunswick, Nassau, Saxe-Coburg-Gotha, Meiningen e 
Hildburghausen, Anhalt-Dessau, Bernburg e Göthen, Dinamarca 
(porque o rei da Dinamarca era também o Duque de Holstein); os 
Países Baixos (cujo rei era Grão-Duque de Luxemburgo); as quatro 
cidades-livres de Lübeck, Bremen, Hamburgo e Frankfurt (...)9. 

 
Sylvia Lenz10, outra autora que ressalta a Confederação Germânica, por sua vez 

ressalta as relações comercias entre Brasil e a por ela chamada de “Liga Alemã” 

(Confederação Germânica), como também analisa os alemães que cá aportam, seja do 

ponto de vista individual (através dos relatos), seja por grupos (através das 

profissões).Lenz aponta para três perspectivas diferentes acerca da Confederação 

Germânica. Ao norte, a Prússia da Casa de Hohenzollern, centralizadora, burocrática, 

militarista, industrial e pregando um sistema mais intensivo para a agricultura. Ao sul, 

dos Habsburgos e demais pequenos reinos satélites a Áustria, tradicionalistas, cuja 

                                                           
6 HOFFMANN, Andrea Ribeiro. A imigração alemã e seu impacto nas relações comerciais Brasil-
Alemanha (1815-1871).Contexto Internacional, 23 (1). pp. 133-166. 
7 União de famílias reais e Estados europeus contra as invasões Napoleônicas, lideradas pela Prússia e 
Áustria (nota do autor). 
8 SEYFERTH, Giralda. A Colonização Alemã no Vale do Itajaí-Mirim; um estudo de desenvolvimento 
econômico. Rio Grande do Sul: Movimento/SAB, 1974, pp. 18. 
9  Idem, op.cit. p. 18. 
10 LENZ, Sylvia Ewel. Alemães no Rio de Janeiro: diplomacia e negócios, profissões e ócios (1815-
1866). Bauru, SP: EDUSC, 2008. 
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agricultura e manufaturas eram para fins domésticos. E nesse interim, as Cidades livres 

Hanseáticas, com sua antiga postura mercantis, serviam de entrepostos comerciais entre 

a Confederação e o mundo, mesmo que em diversos momentos, entrando em conflito 

com a política modernizadora econômica prussiana.Era com essas três “faces” que as 

nações germânicas se apresentavam na Confederação Germânica, e Lenz também 

aponta para três elites germânicas: Uma elite que ela chama de retier, oriunda da antiga 

estrutura feudal; rural, tradicionalmente nobiliárquica, com rendas oriundas do trabalho 

servil nos campos e de terras. A elite comerciante e empreendedora, oriunda dos 

acordos comerciais e seus lucros, com ascendência ligada diretamente aos crescentes 

negócios nacionais e internacionais da Confederação pós-napoleão. E a terceira, 

tipicamente prussiana, oriunda da burocracia estatal nascente da Prússia sobre a 

Confederação, seja de caráter interna ou através da diplomacia com outros Estados e 

nações. De um jeito ou de outro, a Imigração urbana alemão no Rio de Janeiro esteve 

ligada, direta ou indiretamente, a esses grupos e, principalmente, as suas mentalidades. 

 

Mapa 1 - A formação da União Aduaneira da Confederação Germânica  
(DeutshcerZollverein), encabeçada pela Prússia, no século XIX 

 
Fonte: https://global.britannica.com/topic/Zollverein/images-videos 

 

https://global.britannica.com/topic/Zollverein/images-videos
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A Confederação Germânica, que perdurou até 1866, conseguiu a muito custo 

garantir a segurança externa não só dos povos germânicos, como de todo o centro 

europeu Entretanto, não foi suficientemente eficiente em evitar os problemas internos, 

nem tão pouco auxiliar numa melhor integração, não apenas econômico e políticos, mas 

cultural e de identidadeDo ponto de vista sociológico, Hoffmannaponta 

essaproblemática da figura do “alemão” do século XIX11. Não só da perspectiva dos 

próprios germânicos, como também da perspectiva das demais nações estrangeiras. 

Parafraseando Norbert Elias, com relação à figura do alemão, pós-unificação alemã; 

os alemães nunca deixaram de sentir-se alemães e, como tal, eram e, 
como tal, eram percebidos pelos membros de outras nações, quer eles 
viessem da Prússia, de Hannover, da Baviera ou de outras parte do 
Reich.12 

 
Esse modo de enxergar o “alemão”, esteve presente no início do século XIX, 

justamente por conta da língua alemã. Como uma das poucas características presentes 

em comum acordo em toda a Confederação Germânica, sendo também um de seus 

principais elos, foi muito comum nos portos do Brasil, no momento de descrever o 

imigrante, só pelo fato dele falar alemão13, e o funcionário da Polícia da Corte do Rio de 

Janeiro já o nomeava nas relações de passageiros como “Alemão.Hoffmann também 

argumenta que as relações entre Brasil e Alemanha não foram apenas comerciais e/ou 

diplomáticas, e sim foram sustentadas por um intercâmbio material e cultural, que 

influenciou diretamente os dois países. Segundo ela: 

(...) as transações comerciais internacionais não resultam apenas das 
vantagens absolutas ou comparativas entre as economias dos países, 
mas também da política comercial exterior de seus governos e da 
atuação de indivíduos e grupos da sociedade civil. 14 

 

No final do século XVIII, a Europa Continental já sentia o impacto 

socioeconômico da Revolução Industrial. Tendo a sua origem na Grã-Bretanha, mais 

particularmente na Inglaterra pós-1770-1780, as antigas manufaturas e oficinas 

artesanais, particularmente do setor têxtil, fios e tecidos de algodão, se transmutavam 

                                                           
11 HOFFMAN, op. cit.  
12 ELIAS, Norbert. Álvaro Cabral. Os Alemães; A luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos 
XIX e XX.Organização de M. Schroeter. Tradução de A. Cabral. Revisão técnica de A. Daher. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1997, pp. 285. 
13 A língua e a comunidade imaginada para a formação da Nação. ANDERSON, Benedict. Comunidades 
Imaginadas: Reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. Tradução de Denise Bottman. São 
Paulo: Cia das Letras, 2008. 
14 Idem, p.134. 
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em maquino faturas.15Trabalhadores de manufaturas e oficinas se transformaram em 

operários, perdendo gradativamente a qualidade do seu trabalho. O crescimento das 

cidades, o acúmulo de capital que desde então passou a reger as relações sociais, o 

crescente contato com diversas regiões, o êxodo rural (oriundo de más ou insuficientes 

colheitas), levando as cidades uma massa de camponeses desapropriados de suas terras 

e tantos outros que não se encaixaram nos “novos tempos”, no mundo do trabalho.16 As 

classes dominantes, vendo o crescimento e centralização populacional desmedida, 

passam a propagar o medo através da imagem de “classe perigosa”, os excluídos17.  

Tais mudanças também modificavam as relações entre as classes dominantes. 

Para permanecer ainda no poder, investiram e lucravam com suas antigas propriedades 

de terras e seus vassalos e servos (que se converteram em operários e/ou mão-de-obra 

barata), principalmente com o arrendamento do campo.Em face de tal processo, em 

alguns Estados alemães, a ascensão da “burguesia” fez com que estivesse presente na 

burocracia, compartilhando os governos com a velha aristocracia. A ascensão social da 

burguesia, fez com que muitos se aristocratizassem, enquanto a nobreza se 

“aburguesasse”.18Portanto, antes de analisar os alemães presentes na cidade do Rio de 

Janeiro, seja por análise biográfica e/ou prosopográfica19, importante destacar as 

motivações e razões desses indivíduos (operários, camponeses, militares, burgueses e 

nobres) terem saído da terra de seus ancestrais para uma nova vida em um “Novo 

Mundo”.  

                                                           
15 A respeito da Revolução Industrial e seus desdobramentos Cf. . HOBSBAWM, Eric J. .Da Revolução 
Industrial Inglesa ao Imperialismo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1983; LANDES, David. 
Prometeu desacorrentado. Transformação Tecnológica e Desenvolvimento Industrial na Europa 
Ocidental desde 1750 até a nossa época. Tradução de Vera Ribeiro e revisão de Cesar Benjamim. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1994; MANTOUX, Paul. A Revolução Industrial no século XVIII: estudos 
sobre os primórdios da grande indústria moderna na Inglaterra. Tradução de Sonia Rangel. São Paulo: 
EDUSP/HUCITEC, 1988. 
16 THOMPSON, Edward P.. O Tempo, a disciplina do trabalho e o capitalismo industrial. In: SILVA, 
Tomaz Tadeu da (org.). Trabalho, Educação e Prática Social. Porto Alegre: Artes mecânicas, 1991. 
17 RIOS, José Arthur. A diáspora da imigração alemã: correntes e contracorrentes. Conferência 
pronunciada no Encontro Brasil-Alemanha 2014: Visões e Revisões. 
18  Mais detalhes sobre as modificações da nobreza e da burguesia, tanto econômica quanto cultural-
simbólica, no decorrer do processo de mercantilização e do Capitalismo em HILL, Christopher. 
Revolução Inglesa de 1640. Lisboa: Presença, 2ª ed. 1983. ELIAS, Norbert. tradução de Pedro 
Süssekind.  A sociedade de Corte; Investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2001. E um artigo de Lincoln D'Avila Ferreira 
http://www.cih.uem.br/anais/2011/trabalhos/333.pdf. 
19STONE, Laurence. Prosopografia. Rev. Sociologia Política, vol. 19, nº 39, Curitiba, junho 2011, 
p.115-116. http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v19n39/a09v19n39.pdf 
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Sylvia Lenz questiona as razões para a saída dos alemães da Europa com base 

nas fontes primárias (Relações de Entradas de Estrangeiros) e dos discursos de época20. 

Para autora, em meados dos setecentos, houve um processo de emigração do Sacro 

Império, mas por motivos muito mais culturais e ideológicos do que por razões e 

necessidades socioeconômicos. Além de o emigrante ter que adquirir uma autorização 

para sair, teria que se desfazer de seus bens, como oficinas e propriedades. Não foi por 

outra razão, que muitos desses hipotecavam seus bens por um preço inferior ao do 

mercado para emigrar, e tal situação permaneceu assim até meados do século XVIII. 

Porém, com a Revolução Francesa no final deste, modificações ocorreram nas estruturas 

econômicas, políticas, sociais e culturais.Ventos “liberalizantes em termos 

socioeconômicos; socializantes, do ponto de vista político.”21 

As transformações provocadas pela Revolução Francesa levaram, dependendo 

do grau de enraizamento, ao declínio daquela mentalidade servil, oriunda de uma 

realidade estritamente feudal. Ao mesmo tempo, o liberalismo que incentivava a 

afirmação do indivíduo e da liberdade, o direito de ir e vir, não só materializava a sua 

iniciativa pessoal, como também o seu próprio deslocamento físico, com a circulação de 

bens e pessoas. Quando o século XIX chegou, trouxe com ele novas opções e 

perspectivas individuais; ou o indivíduo (sem recursos) ficaria no campo, como 

camponês em uma realidade agrária cada vez mais complicada face à pauperização e 

demanda do mercado, na cidade, como artesão/manufatureiro, estava prestes a se tornar 

um operário (que também estava para acontecer com o camponês) das fábricas recém-

presentes, ou tentar a sorte nas Américas, com suas fronteirasrecém-abertas.22 

Com o avanço da navegação fluvial e naval da Confederação Germânica, e da 

malha ferroviária por toda a Confederação, ao invés de trazer maior desenvolvimento 

aquela região (como estava ocorrendo em outras regiões), só favoreceu o escoamento 

dos emigrados. Na região oeste, as principais vias fluviais foram através do Rio Reno e 

o Danúbio, e ao norte, o rio Weser e o rio Elba. Através da Renânia tem-se contato com 

os grandes portos de Rotterdam e Amsterdam. Uma leva de camponeses, operários, 

                                                           
20 LENZ, op. cit., p. 64. 
21 LENZ, op. cit., p. 45. 
22 A respeito do papel político e social da fronteira cf. MOORE JR, Barrington. As origens sociais da 
ditadura e da democracia. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 
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artesãos e negociantes do interior germânico embarcavam nesses portos, para 

desembarcarem no Rio de Janeiro.23 

O número fluido e volúvel de imigrantes alemães adentrando os portos 

brasileiros demonstra as diversas fases distintas e diferentes que passaram tanto o Brasil 

quanto os Estados germânicos.Lenz afirma categoricamente os grupos que mais se 

destacavam dentre os imigrantes. Da perspectiva rural, o camponês comum, que por 

gerações tinham uma relação simbiótica com sua terra, tendo aquele convívio por 

gerações em comunidade marcante em suas mentalidades, no processo de 

industrialização e transformação do campo, o fim das terras comunitárias (como ocorreu 

no Estado de Hessen24), forçou esses lavradores a deixarem sua vida, e emigrarem. E 

esses mesmos camponeses iriam reconstruir suas vidas nas colônias brasileiras, tendo 

essa mentalidade comunitária, mesmo convivendo com outros germânicos de outras 

regiões.E com os grupos citadinos, não foi diferente. Tecelões, fiadores, marceneiros, 

comerciantes e homens de ofícios em geral sofreram com a mecanização da indústria a 

vapor e o trabalho mecanizado não qualificado. Como fim das manufaturas, só restava 

aos homens de ofício se proletarizarem, tornando-se números nas cidades. Com a 

industrialização, suas habilidades não seriam mais úteis. Um ponto comum de destaque 

por parte dos historiadores, sociólogos e pesquisadores de imigração urbana dos 

alemães é a relação entre diplomacia e ocomércio. Lenz apresenta os pormenores e 

detalhes das relações entre Brasil e os reinos germânicos. As razões que levaram as 

cidades hanseáticas a terem toda uma importância na Confederação Germânica foram 

três: uma razão econômica (por conta dos portos que desde o medievo, fomentavam o 

transporte de riquezas e pessoas para o Mar do Norte), uma razão política (sua 

autonomia como “cidades-República”, garantiam estabilidade e união entre seus 

cidadãos e o Estado, não sofrendo assim interferência por outras nações, nem pela 

instabilidade e mudança da política alheia) e finalmente, uma razão social (maior 

abertura e liberdade individual para seus cidadãos/súditos).25Da antiga Liga Hanseática 

(ou die Hanse em alemão) apenas as cidades de Lübeck, Bremen, Hamburgo e 

Frankfurt, a parte germânica da Liga, mantiveram a sua autonomia política após 1815, 

com a fundação da Confederação Germânica. Tiveram grande participação no fomento 

                                                           
23 LENZ, Sylvia Ewel. Alemães no Rio de Janeiro: diplomacia e negócios, profissões e ócios (1815-
1866).Bauru, SP: EDUSC, 2008. pp. 46-47. 
24SEYFERTH, 1974, op. cit., p.20. 
25 LENZ, op. cit., p. 69-70. 
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econômico da Confederação, principalmente nas relações internacionais, onde seus 

delegados participaram ativamente na legitimidade de diversos Estados-membros. 

Depois de 1808, com a abertura dos portos, o processo de inserção do Brasil no 

mercado internacionalizado foi fundamental para os germânicos na sua produção 

manufatureira, aumentando o trabalho, a produção e a venda de utensílios, ferramentas e 

no envio de mão-de-obra agrícola. Com o advento dos mercados marítimos, se delegou 

aos hanseáticos esse contato e essa função. Seu contato entre os principais rios 

germânicos e o Mar do Norte, garantiu o contato com toda a costa européia, 

principalmente com os ingleses e seus aliados. Da perspectiva naval interna, o porto de 

Lübeck garantiu o contato com os escandinavos e os bálticos. Ou seja, o papel básico 

dos Hanseáticos para o restante da Confederação foi de grandes entrepostos comercias, 

e os hanseáticos por sua vez absorveram tanto esse papel, que suas casas comerciais 

baseadas no Rio de Janeiro, por exemplo, atendiam não só aos interesses das Cidades-

Estados, como também da Prússia e demais membros da Confederação26. 

 

Mapa 2 - A Confederação Germânica 1815-1866 

 
Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Germ%C3%A2nica#/media/File:Deutscher
_Bund.png. 
 

Dentre as cidades hanseáticas, destacam-se Bremen e Hamburgo (setas em 

vermelho no mapa, situadas na foz dos rios Weser e Elba, respectivamente). Além dos 

                                                           
26 Este trabalho irá mostra isso mais ao fundo, no decorrer da narrativa (Nota do autor). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Germ%C3%A2nica#/media/File
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registros de Estrangeiros27 demonstrarem a procedência dos alemães, que em grande 

escala, veio desses portos, Bremen e Hamburgo foram as regiões que mais se 

desenvolveram economicamente dentre os estados e cidades-estados germânicos 

durante a primeira metade do século XIX, além da Prússia. Com o fim do Bloqueio 

Continental de Napoleão, Bremen passou a disputar atenção ultramarina com portos 

como Amsterdam, Rotterdam e sua vizinha Hamburgo. Isso levou o Burgomestre 

(prefeito) Smidt, através de uma aliança com o reino de Hannover (onde se localiza 

Bremen) na construção de um maior porto na região; o porto de Bremerhaven. Sua 

estrutura permitia que barcos maiores que os que já navegavam na região (maiores 

inclusive que os barcos de Hamburgo) pudessem atracar com mais facilidade. Isso 

permitiu que navios maiores, com capacidades maiores tanto para mercadorias quanto 

para passageiros, pudessem ir e vir da América. Em suma, a concorrência permitiu que 

Bremen se aprofundasse nas relações ultramarinas, principalmente em prol do 

crescimento econômico, tornando-se lado a lado com Amsterdam, o maior porto alemão 

de emigração dos oitocentos.28 No tocante a Hamburgo, seu processo de inserção foi 

outro. O reino da Prússia, visando um equilíbrio e boas relações com os independentes 

hanseáticos, pregava uma política da “boa vizinhança” com Bremen e Hamburgo. 

Principalmente por seruma cidade com potencial econômico e com neutralidade 

política, Hamburgo era diferente do restante da Confederação. Enquanto que grande 

parte dos membros da Confederação ainda estava impregnada com uma realidade 

aristocrática tradicional, estamental, com seus súditos/servos e nobres/patrícios, os 

hamburgueses tinham outra realidade. A ascensão social era presente e incentivada; 

filhos de artífices tornavam-se funcionários e até mesmo membros do Conselho 

Municipal. Sem falar da sempre presença de negociantes, comerciantes e de 

estrangeiros. A formação educacional era outra; como o Direito e a Diplomacia eram 

interligados, e primordiais para uma Hamburgo cada vez mais internacionalizada, não 

                                                           
27AULER, Guilherme; RODRIGUES, José Honório (orgs). Registros de Estrangeiros nas Capitanias 
1777 – 1819. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo Nacional, 1963. 
(Publicações Históricas, vol. 53.); AULER, Guilherme; RODRIGUES, José Honório (orgs). Registros de 
Estrangeiros 1823 - 1830. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo Nacional, 
1961.  (Publicações Históricas, vol. 49.); AULER, Guilherme; RODRIGUES, José Honório (orgs). 
Registros de Estrangeiros 1831 – 1839. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962.  (Publicações Históricas, vol. 50.) 
28 LENZ, op. cit., p. 74-75. 
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era incomum encontrar negociantes letrados, diplomatas com negócios e funcionários 

públicos com investimentos.  

Quando a Prússia, já na primeira década do século XIX, resolveu expandir as 

relações comercias com o mundo, com ou sem o consentimento da Bundestag 

(Parlamento)da Confederação Germânica liderada pelo Império Austríaco dos 

Habsburgos, tendo os Hanseáticos como parceiros, visou, primeiramente, os mercados 

da Europa. Entretanto, as exportações prussianas encontraram uma forte barreira; a 

concorrência dos produtos industrializados ingleses. A saída mais viável no momento 

seriam os novos mercados consumidores das recém-nações independentes da América 

Latina, região essa que já tinha contato com os alemães desde o período colonial, 

principalmente o Brasil. Os laços com a antiga colônia da América Portuguesa tinham 

que se estreitar, e as transações comerciais, acordos alfandegários e os direitos dos 

estrangeiros e imigrantes tinham que ser estabelecidos e regulados diretamente com o 

governo central, graças ao processo de independência. Uma relação interestatal 

asseguraria mais vantagens para ambos os lados.29Os primeiros acordos diplomáticos 

ocorreram ainda no Congresso de Viena (1815). A Corte portuguesa no Brasil já 

ratificava os tratados do Congresso e legitimava os laços com um dos principais da 

Santa Aliança, a Áustria, através do casamento dinástico do príncipe herdeiro Dom 

Pedro com a Arquiduquesa Dona Leopoldina, unindo a Casa de Bragança com a de 

Habsburgo. Além disso, a dinastia dos Bragança se legitimava perante as “grandes” 

casas suseranas européias.Da perspectiva econômica a coisa era outra. Mesmo antes de 

1808, os ingleses já se faziam presentes na América Portuguesa30. Entretanto, com essa 

abertura, outros Estados puderam ampliar a comercialização dos seus produtos. Isso fez 

com que, pouco a pouco, os germânicos fossem ficando cada vez mais presentes no 

Brasil, com suas casas de comércio e seus negociantes. Quando os preços dos produtos 

ingleses apresentavam uma alta considerável, lá estavam os produtos alemães, não tão 

conhecidos, mas mais acessíveis. Principalmente os produtos e ferramentas agrícolas, 

especialidade alemã e que se propagavam graças à vinda de colonos alemães para as 

colônias do Rio de Janeiro e da região Sul do Brasil.Os tratados de amizade, navegação 

e comércio estabelecidos entre o Império do Brasil e Áustria, Prússia, Cidades 

                                                           
29 Idem, op. cit., p. 80-88. 
30ARRUDA, José Jobson de Andrade. Uma colônia entre dois Impérios: a abertura dos portos, 1800-
1808, Bauru, SP: EDUSC, 2008. 
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Hanseáticas e até mesmo a Grã-Bretanha, foram renovados no ano de 182731. E o 

chamado “Tratado de Comércio e Navegação entre os Senados das Cidades Livres 

Hanseáticas de Lübeck, Bremen e Hamburgo e sua Majestade o Imperador do 

Brasil”32, assinado no dia 17/11/1827, materializou esse processo. Através dos relatos 

dos delegados, senadores e diplomatas alemães, percebemos a visão deles com relação 

ao Brasil, e o impacto gerado pelo Brasil nas relações internacionais. 

As relações entre Brasil e a Confederação Germânica foram relatadas por 

diversos documentos feitos sobre o Brasil por alemães, das mais variadas origens, 

ofícios e objetivos, assim como de outras nações. O negociante inglêsJohn Luccock, que 

estava no Rio de Janeiro antes de 1808, relatou o seguinte sobre os estrangeiros na 

cidade: 

Aliás, é natural que, numa cidade de tanta importância marítima e 
comercial, se achem reunidos habitantes de todas as regiões e países 
do mundo civilizado. Naturalizados ou não, encontraram-se aqui 
filhos de todas as nações. Os mais numerosos entre eles são os amigos 
aliados de Portugal, os ingleses, que fazem os maiores negócios. 
Como eles, porém, segundo se afirma, exercem opressão comercial, os 
naturais se dirigiram aos franceses, com os quais têm afinidade de 
religião. Ambas as nações porfiam (sic) em introduzir aqui 
abundantemente as suas mercadorias, os produtos de sua arte e 
indústria e no Rio se encontram dentro do tempo mais curto possível, 
as últimas novidades dos mercados de Londres e Paris. (Pohl, 1979: 
42).33 
 

Formando assim os primeiros “enquadramentos” da realidade brasileira, que 

sustentou as propagandas da imigração, Luccock inclusive fala das diversas 

nacionalidades que estariam por vir com mais peso ao Brasil de até então, dando ênfase 

aos alemães: 

Os alemães têm boa forma de probidade, o que foi favorecido pela 
circunstância de que o imperador escolheu uma esposa dessa origem. 
Encontram-se aqui particularmente muitos hanseáticos. Vêem-se 
também, com frequência, italianos, espanhóis, holandeses, até suíços e 
os nativos da América do Norte fazem aqui muito comércio. O 
comércio atacadista propriamente dito está em mãos dos portugueses, 
que realizavam consideráveis negócios com Portugal e as colônias. O 
crioulo, por causa de sua indolência inata, raramente vai além de 
merceeiro. Geralmente vende produtos do país, em especial gêneros 
alimentícios, ás vezes, mercadorias estrangeiras. Também entre os 

                                                           
31LENZ, Sylvia Ewel. Alemães no Rio de Janeiro: diplomacia e negócios, profissões e ócios (1815-
1866). Bauru, SP: EDUSC, 2008, p. 93. 
32http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carlei/1824-1899/cartadelei-39869-17-novembro-1827-570827-
publicacaooriginal-93925-pe.html 
33 LENZ, Sylvia Ewel. Relatos de Alemães no Rio de Janeiro oitocentista. Campinas: SP, N° 10, 2003: 
p. 104.  
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artífices, os europeus se distinguem pela diligência e habilidade. 
(Pohl, 1976:43)34 

 
No Volume 46 das Publicações Históricas do Arquivo Nacional do Rio de 

Janeiro, dentre os anos de 1808 e 1822, aproximadamente 237 germânicos aportaram no 

Porto do Rio (Gráfico um). Entretanto, a mesma Publicação demonstra ainda a 

problemática de identidade germânica. Os documentos ilustram categorias de 

germânicos, onde ser “alemão” não é ser prussiano, ou hamburguês ou qualquer 

nacionalidade oriunda da Confederação Germânica. Ou seja, o “alemão” como uma 

categoria a parte das demais. Isso torna ainda mais complexa à análise sobre esses 

germânicos, e suas origens. E assim como nos “Registros de estrangeiros das 

Capitanias”, muitos dos dados estão incompletos ou imprecisos. Tradução de nomes 

estrangeiros para o português, com referências imprecisas da profissão de cada um são 

exemplos disso. Entretanto, é possível retirar e produzir uma gama de informações 

sobre esses estrangeiros. 

 

Gráfico 1 - Germânicos que aportaram no RJ, 1808-1822 ( % sobre o total) 

 
Fonte: AULER, Guilherme; RODRIGUES, José Honório (orgs). Registros de Estrangeiros 1808 - 1822. 
Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo Nacional, 1961.(Publicações 
Históricas, vol. 46. 

 
 

Dentre os estrangeiros “Alemães”, estão presentes surradores, agricultores, 

mascates, pintores, tanoeiros, dançarinos, “caixeiros de quitanda”, operários, músicos, 

alfaiates, um “Criador-mor”, comerciantes, médicos, militares, correeiros e marceneiros. 

                                                           
34 Idem, p. 105. 
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Além dos 85 colonos vindos através do Conselheiro Von Lagsdorff. Dentre os 

“Prussianos”, estão comerciantes, criados, relojoeiros e fazendeiros. “Cherburgo” está 

um negociante de fazendas. “Hamburgueses”, comerciantes e marceneiros. E dentre 

“Austríacos”, “Hannoverianos”, “Boêmios”, “Wutterburgueses”, “Bremenenses”, e 

também estão presentes nas outras categorias, são os negociantes. Além de estarem em 

maior número dentre os demais ofícios. Nada mais natural, levando em conta as 

transformações ocorridas entre Brasil e a Confederação Germânica. Alguns exemplos 

da listagem são: 

ALEMÃES.Partem 85 alemães p.ª Inhomirim na fazenda do Cons.° 
Langsdorff 
08-03-1822 
Col. 423 – vol. 1 – fls.360 v 35 
 
BELLATER, GIOVANI VICENZO.Austríaco – negociante 
21 de março de 1820 
Col. 370 – livro2 – fls. 16136 
BERNER, J. F. Prussiano – negociante 
1-11-1811 – Londres 
Col. 370 – livro 1 – fls. 9837 
BOURGET, LUBIN.Cherbourg – negociante de fazendas. Acha-se no 
Maranhão 
Col. 371 – fls. 5738 
CONRAD, JOSÉ. Boêmia – negociante. 
2-7-1811 – Lisboa 
Col. 370 – livro 1 – fls. 83v.39 
DOMMERT, JOHANN. Prussiano – Quer se empregar na Marinha. 
13-4-1815 – Santa Catarina 
Col. 370 – livro 1 – fls. 211v.40 
ESCHWEGE, ERNESTO D’ (Baron). Alemão – capitão do regimento 
do duque de Brunsweik 
21-3-1812 – Lisboa 
Col. 370 – livro 1 – fls. 109v.41 
HALLE, JAMES. Natural de Hamburgo – negociante 
22-12-1818 
Col. 370 – livro 2 – fls. 107v.42 
KRAMER, ERNESTO. Alemão – conhecido do Ministro de Estado, 
Antonio de Araujo 
10-9-1814 – Caravelas 
Col. 370 – livro 1 – fls. 178.43 

                                                           
35 Idem, op. cit., pp. 23. 
36 Idem, op. cit., pp. 46. 
37 Idem, op. cit., pp. 48. 
38 Idem, op. cit., pp. 56. 
39 Idem, op. cit., pp. 84. 
40 Idem, op. cit., pp. 102. 
41 Idem, op. cit., pp. 111. 
42 Idem, op. cit., pp. 152. 
43 Idem, op. cit., pp. 173. 
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Porém, a partir da década de vinte dos oitocentos, o processo muda de formato. 

Com a nova configuração do Brasil, com a sua independência, existe uma demanda do 

poder central para trazer estabilidade ao novo regime. Uma dessas demandas políticas é 

a formação, o quanto antes, de um Exército e uma Armada Imperial. Tendo isso em 

vista, o Imperador D. Pedro I, através de seus diversos ministros e conselheiros, estipula 

a formação de tropas e batalhões formadas por mercenários, a serviço da “Causa do 

Brasil”. Eis que surge a presença alemã nas Forças Armadas.44O Volume 49 das 

Publicações Históricas do Arquivo Nacional apresenta os estrangeiros registrados no 

Porto do Rio entre 1823 a 1830 (Gráfico dois). Houve um aumento considerável de 

registros de “germânicos” na década seguinte, com um total de 1.032. Esse aumento de 

4,5 vezes demonstra a importância que a cidade do RJ tinha para os negócios e outros 

assuntos relativos aos germânicos no primeiro Reinado.  

Gráfico 2 - Germânicos que aportaram no RJ, 1822-1830 (% sobre o total)

 
Fonte: AULER, Guilherme; RODRIGUES, José Honório (orgs). Registros de Estrangeiros 1823 - 1830. 
Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo Nacional, 1961. (Publicações 
Históricas, vol. 49). 

 
 

Dentre os “Alemães” ou “germânicos”, estavam presentes alfaiates, ferreiros, 

manufaturadores, colonos, charuteiros, comerciantes, guarda-livros, lavradores, 

                                                           
44 A questão do serviço militar de alemães no exército imperial não é o foco desse trabalho. Sobre o tema; 
LEMOS,Juvencio Saldanha. Os Mercenários do Imperador: a primeira corrente imigratória alemã no 
Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Letra&Vida,  2013. 
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carpinteiros, músicos, negociantes de cavalos, chapeleiros, caixeiros, carniceiros, 

serralheiros, militares e ex-militares, marceneiros e tanoeiros. Dos “Prussianos” tinham 

fabricantes de vinagres, mercantes, militares, seleiros, chapeleiros, marceneiros, 

canoeiros, fabricantes de licores, carpinteiros, guarda-livros, alfaiates, relojoeiros 

(exclusividade dos prussianos, de acordo com os registros), militares, serralheiros e 

marinheiros. Dos “Hamburgueses”, padeiros, charuteiros e caixeiros. “Austríacos” 

ourives, padeiros, alfaiates e marítimos. “Hannoverianos” caixeiros, ex-militares e 

marceneiros. Uma característica nova nessa listagem são as presenças de Saxões e 

Bávaros. E, como antes, a presença de negociantes está em todas as categorias. Mas o 

grande diferencial mesmo nesses registros de 1822 a 1830 é a presença dos mercenários 

para as fileiras militares de D. Pedro I, dentre outros; 

 ALEMÃES.  Em 14-4-1824, vieram de Hamburgo 231 alemães para 
o serviço de S. M. I. 
4-6-1824 – Hamburgo – 316 alemães 
Col. 416 – vol. 1, fls. 31 e 71v.45 
ANKEBRAND, GEORGE. Alemão – serralheiro 
26-4-1825 – Parte para Campos 
Col. 423 – vol.3, fls. 99v.46 
BARABERGUER,ANDRÉ. Alemão – alferes do 3º Batalhão de 
Granadeiros desta Côrte 
Col. 423 – vol. 3, fls. 211v47 
BORN, JOSÉ. Alemão – colono – soldado do 2° Batalhão de 
Granadeiros 
26-9-1829 – Parte pª Hamburgo 
Col. 423 – vol. 5, fls. 58v.48 
BRAUNSPAN, MOSES. Prussiano – alfaiate 
12-7-1830 – Parte para Nova Holanda com 2 prussianos 
Col. 423 – vol. 5, fls. 197v.49 
 

O doutor em Direito “João Carlos Frederico”50 Gildemeister, senador de Bremen 

e enviado de Lübeck e Hamburgo, com o seu relatório encomendado para o Príncipe 

Austríaco Metternich (que presidiu o Congresso de Viena), fez várias recomendações 

sobre o jovem império brasileiro. Entre outras coisas, destacou 

                                                           
45 AULER, Guilherme; RODRIGUES, José Honório (orgs). Registros de Estrangeiros 1823 - 1830. Rio 
de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo Nacional, 1961.  (Publicações Históricas, 
vol. 49.) pp. 03. 
46 Idem, op. cit., pp. 06. 
47 Idem, op. cit., pp. 14. 
48 Idem, op. cit., pp. 28. 
49 Idem, op. cit., pp. 31. 
50 A Tradução de nomes estrangeiros ainda é um campo em aberto, com quase nenhum grande trabalho 
produzido. Não se sabe se a tradução de nomes encontrada nos documentos é fruto de um hábito dos 
escrivães da época, ou apenas um erro de escrita, ou mesmo um mecanismo consciente dos estrangeiros 
para conseguir alguma vantagem. (nota do autor) 
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O que o Brasil recebe da Europa são em parte artigos fabricados, de 
luxo, em parte objetos de primeira necessidade, linho, panos e outros, 
tecidos para vestuário, utensílios domésticos de toda a espécie, 
ferramentas agrícolas e para atividades artesanais simples, armas, 
artigos de vidro, [...] também farinha, cujo consumo decorre 
especialmente das necessidades dos colonos europeus acostumados a 
cereais. Como a maioria da população brasileira consiste de 
indivíduos que desconhecem por completo o que seja luxo, [...] os 
artigos do último tipo devem ser tomados em consideração [...] que a 
Alemanha pode fornecer, com vantagem em relação a todos os demais 
países da Europa, em qualidade relativamente boa e a preços 
convidativos. (Minnemann, 1977:28).51 

 
Outro senador hanseático, o hamburguês Karl Sieveking, tinha uma atenção 

mais voltada para o campo político. Sua surpresa ao se deparar com as formas de se 

“fazer política” de deputados no Brasil, fez com que em sua correspondência com sua 

mulher, descrevesse que: 

Na habilidade de improvisar discursos e na seriedade simples dos 
deputados, demonstrado pelo traje burguês, esta assembléia situa-se 
provavelmente acima da maioria dos desvarios do sistema 
representativo na Europa. [...] Há entre os deputados indivíduos que 
nunca tinham saído das suas montanhas e agora sabem discutir com 
eloquência importantes problemas do Estado [...]. Continua, porém 
sendo sempre notável encontrar entre estes habitantes das fronteiras da 
civilização já tão desenvolvida a paixão da vida pública. (Minnemann, 
1977: 129)52 

 
Mesmo depois do Primeiro Reinado, Sieveking permaneceu no Brasil, e sendo 

convidado para uma audiência com D. Pedro II, continuou a se impressionar: 

O imperador compareceu em botas de “courrier”, uma coroa enorme 
na cabeça, com uma gola de penas de tucano, amarelas, sobre o manto 
de veludo verde, bordado a ouro. Um ministro afirmou que o traje 
mantinha a linha média entre a farda de um oficial de cavalaria e o 
traje de um cacique índio. (Minnemann, 1977:135).53 
 

Tanto Gildemeister quanto Sieveking foram redatores e delegados das nações 

germânicas no Tratado de Comércio e Navegação entre Lüberk, Bremen, Hamburgo e o 

Brasil. Mesmo isso não tendo relação direta no Tratado oficialmente, a Prússia tinha 

total interesse que esse Tratado fosse o mais benéfico possível. Como já apontado 

anteriormente, a Prússia tinha os hanseáticos como entrepostos comercias; instrumentos 

para exportar suas produções e importar riquezas. Um Tratado entre hanseáticos e o 

Brasil influenciaria diretamente a economia prussiana. E não só a Prússia. A Áustria 

                                                           
51 LENZ, op. cit., p. 105.  
52  Idem, p. 106. 
53  Idem, p. 106. 
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também garantiu apoio diplomático às cidades hanseáticas. Defendiam que o Tratado de 

1827 iria, não apenas firmar as relações diplomáticas, mas também traria parâmetros 

para futuras relações comercias entre Brasil e os germânicos. 

Tendo como objetivo final da política externa da Confederação Germânica uma 

total inserção ao mercado mundial, onde havia uma tendência mais e mais liberal, os 

hanseáticos queriam uma regularidade com a economia brasileira. Aliás, como Senador 

hanseático, Gildemeister conseguia avaliar as vantagens e desvantagens do Tratado, 

propondo e modificando clausuras do Tratado para melhor benefício dos alemães, 

principalmente com relação aos ingleses. Os britânicos tinham uma presença extensiva 

no Brasil desde 1808, com suas taxas de importação desfavoráveis para todos, menos 

para os próprios ingleses. Nesse modelo econômico, havia uma desvantagem absurda 

para os produtos alemães no Brasil. Suas exportações teriam grandes perdas, tendo 

vantagem apenas nas importações. Com o sentido de minimizar a influência e a 

concorrência inglesa no Brasil, os senadores hanseáticos investiram em duas causas no 

Tratado; o de reciprocidade e o de favorecimento. 

Em junho de 1827, depois de um malsucedido acordo com a delegação brasileira 

em Londres (onde os hanseáticos agiram separadamente), unida por Gildemeister e por 

Sieveking, a liga hanseática discutiu e debateu um novo Tratado. Mesmo com as 

pressões do cônsul britânico, firmaram o acordo em 17 de novembro do mesmo ano. 

Iniciaram debatendo sobre os direitos dos alemães à liberdade de culto, se tratando da 

maioria dos alemães serem protestantes que viveriam em uma nação 

constitucionalmente católica54. Outro ponto fortemente debatido foi sobre a natureza 

jurídica do cônsul ou representante. Por mais que fosse um hanseático, ele também teria 

seus poderes expandidos para os prussianos. Seria de sua responsabilidade também 

zelar pelos prussianos, principalmente com relação às autoridades brasileiras. Mas foi o 

Artigo 6º do Tratado que se tornou o impulso necessário para a expansão comercial 

alemã no Brasil. Através de um mecanismo bastante engenhoso, e inédito de até então 

com o Brasil, garantiu aos germânicos “o direito de importar, nos portos brasileiros, 

mercadorias procedentes de qualquer lugar”.55 

Quasquer mercadorias, sem distincção de origem, transportadas dos 
portos do Brazil para os portos de Lubeck, de Bremen, e de 
Hamburgo, ou destes portos para o Brazil em navios brazileiros, ou 

                                                           
54 Artigo 11, do Tratado das Cidades Hanseáticas com o Brasil, de 1827.   
55 LENZ, 2008, op.cit., p. 100-101. 
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em navios pertecentes a uma nação favorecida nos portos anseaticosno 
seuscommerciodirecto, e as mercadorias importadas de qualquer paiz 
nos portos anseaticos em navios brazileiros ou exportadas para 
qualquer paiz dos portos anseaticos em navios brazileiros, pagarão 
somente nos ditos portos os direitos de entrada e sahida, e quaesquer 
imposto, na proporção concedida ao commerciodirecto e nacional  da 
nação mais favorecida. Da outra parte, quasquer mercadorias, sem 
distincção de origem, transportadas dos portos de Lubeck, de Bremen, 
ou de Hamburgo para o Brazil ou do Brazil para estes portos, em 
navios anseaticos, ou em navios pertecentes a uma nação favorecida 
nos portos brazileiros no seu commerciodirecto, pagarão sómente no 
Brazil os direitos de entrada e sahida, e quasquer impostos, na 
proporção concedida ao commerciodirecto e nacional da nação mais 
favorecida: Proporção que por outros Tratados e acha 
temporariamente estipulada em quinze por cento, em lugar de vinte e 
quatro, para todas as mercadorias despachadas para consumo.56 
 

Para além dos Tratados, a ação dos senadores hanseáticos era garantir os futuros 

negócios no Brasil, através de instituições. O estabelecimento de agências de negócios, 

firmas comerciais, companhias alemães de comércio e navegação e, principalmente 

representações consulares. Os consulares, além das funções diplomáticas de praxe, 

teriam como funções: a manutenção da nacionalidade de prussianos e hanseáticos no 

Brasil, manutenção da paz e da ordem entre os alemães e entre alemães e brasileiros, e 

controle com relação ao serviço militar brasileiro. A figura do cônsul se destoa das dos 

demais representantes. Eles eram uma “simbiose” entre um negociante e um diplomata; 

analisavam os mercados e possíveis campos para negócios e comércio. E ao mesmo 

tempo analisavam as políticas locais, atuando ativamente nelas. Eram representantes de 

nações e governos, e de investidores e negociantes. Um diferencial, principalmente 

entre os alemães, era a participação de cônsules em organizações sociais, clubes e 

comunidades. 

O maior incentivador das relações entre Brasil e Prússia foi o cônsul prussiano e 

comerciante de café, desde 1823, Wilhelm Von Theremin. Mesmo com as demoras e a 

inicial desatenção de Berlim pela “Causa do Brasil”, Theremin insistia nas relações com 

o Brasil. As indústrias prussianas cresciam em ritmo galopante, e mais e mais a 

expansão mercantil se via necessária. Apesar disso, não foi um bem-sucedido 

negociante. Seu mérito se encontra muito mais em feitos diplomáticos abertos, e pelo 

grande incentivo sociocultural dele, como a Igreja Protestante Franco-Alemã, e o 

Clube/Sociedade Germânia.Theremin soube com maestria lidar com os interesses, tanto 

                                                           
56 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carlei/1824-1899/cartadelei-39869-17-novembro-1827-570827-
publicacaooriginal-93925-pe.html 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Negócios à germania: Homens de ofício, comerciantes e diplomatas na imigração alemã 

da cidade do Rio de Janeiro, entre 1808 e 1831 

 

 

21 

por parte de seus conterrâneos, como por parte do governo brasileiro com relação a 

negócios com a Prússia. Manteve um bom relacionamento com os funcionários mais 

importantes e influentes; ia com regularidade a reuniões no Ministério de Relações 

Exteriores no Brasil, mesmo quando não havia a necessidade de estar presente. 

Aprendeu que, no governo brasileiro, as decisões eram tomadas, primeiro, oralmente; 

conversas diretas com os ministros e negociantes. Depois, que havia a troca de 

correspondências e a burocracia. Tendo o apoio do Cônsul Geral da Rússia no Brasil, o 

naturalista e expedicionário Barão Von Langsdorff, recebeu terras de sesmarias para 

iniciar um processo de colonização na Bahia, com a colônia “Frankental” ou Fazenda 

Jacarandá57, 

Outro famoso germânicofoi o Georg Anton Schäffer. Oriundo da Francônia (ao 

norte da Baviera), filho de proprietário de destilarias, Schäffer iniciou sua participação 

“internacional” a favor do império russo, onde lhe fora atribuído o título de nobreza, 

“Von” Schäffer. Durante suas viagens marítimas, aportou no Brasil em 1814, no 

processo de conexão entre Rio de Janeiro e São Petersburgo, e em 1818, de uma viagem 

que fez à Austrália e a China. No entanto, em meados de 1821, veio ao Brasil no 

momento do surgimento do Império de D. Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. 

Inicialmente, conseguiu montar uma rede de contatos na “nobreza tropical”, próximos 

aos imperadores. A tal ponto de ter recebido a incumbência de obter apoio militar com a 

nobreza austríaca. Com isso, arregimentou mercenários germânicos, irlandeses e suíços 

para ocupar os quadros dos Batalhões de Estrangeiros de Sua Majestade Pedro I. Com 

isso, ganhou as patentes de major e, posteriormente, o cargo de tenente-coronel do 

corpo de Guardas do Imperador. No entanto, depois da rebelião de alemães e irlandeses 

em diversos batalhões militares, o exército de mercenários foi extinto definitivamente 

em 1830.Desse modo, se tornou um dos maiores propagandistas do novo império, 

aliciando colonos e mercenários com a esperança de uma vida melhor para os 

germânicos. Muitos o acusaram de ser um charlatão, um “aventureiro inescrupuloso”, 

principalmente depois de algumas colônias fracassarem em seu projeto. Mesmos assim, 

continuou defendendo os grandes planos migratórios para o Império Brasileiro. Através 

de sua obra Brasilien alsunabhängiges Reich58, defendia o acúmulo de metais preciosos 

                                                           
57 A respeito dessa colônia cf. CARMO, Aline Fraga do. Colonização e escravidão na Bahia: A Colônia 
Leopoldina (1850-1888). Dissertação de Mestrado em História. UFBA, PPGH, 2010. 
58 Apresentado em LENZ, Sylvia Ewel. Relatos de Alemães no Rio de Janeiro oitocentista. Campinas: 
Sp, N° 10, 2003. 
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e de produção agrícola. Com isso, apontava os mercados de prata, ouro e diamantes no 

Rio de Janeiro, argumentando que era superior aos mercados de São Petersburgo, 

Moscou e Constantinopla. Além disso, indicando os comércios e as riquezas naturais no 

Brasil, defendia o livre-cambismo, além de defender a figura de D. Pedro I, comparado 

a grandes monarcas da Europa. 

Esses relatos e ações de diplomatas, negociantes e propagandistas, não só 

influenciaram as relações entre Brasil e a Confederação Germânica, como iniciou a 

vinda de “germânicos” para o Brasil. E o Rio de Janeiro, como o epicentro de todas as 

transformações que ocorreram, e ainda iriam ocorrer entre Portugal e Brasil, foi 

justamente o campo onde esses germânicos se baseariam. Mesmo os colonos, que iriam 

se estabelecer no “Além-terra” do Brasil chegavam a se apresentar no Porto do Rio de 

Janeiro. Muitas vezes, mudando o seu objetivo assim que aportavam na cidade. 

Com o crescimento das cidades, e com a vinda de mais e mais grupos de diferentes 

origens, a propagação de novos espaços de entretimento, como bares, clubes, cassinos 

e/ou lugares de jogos passaram a ser cada vez mais presentes nas cidades. Mesmo em 

regiões do interior, como vilas e comunas, a criação de espaços de sociabilidade estava 

presente, inclusive nas colônias alemães rurais no Brasil59. E no Rio de Janeiro não foi 

diferente. Mesmo com pouca expressividade numérica, os alemães já tinham grande 

visibilidade na cidade em virtude da sua crescente presença no comércio e nas relações 

internacionais.60 

De acordo com GiraldaSeyferth, residiam no Rio de Janeiro cerca de 200 

alemães registrados, que tinham relações de sociabilidade com a Germania. Tanto 

GiraldaSeyferth, quanto Sylvia Lenz61 aponta que a principal fonte 

bibliográfica/prosopográfica sobre a fundação e formação dessa Sociedade, foi a obra de 

Hinden62, publicada em comemoração ao centenário de fundação da Sociedade 

Germania, em 1921. Hinden foi membro da Sociedade, e foi o engenheiro responsável 

                                                           
59 Um exemplo é a Sociedade de Caça e Tiro (Schützenverein) da vila de Brusque. In: SEYFERTH, 
Giralda. A Colonização Alemã no Vale do Itajaí-Mirim; um estudo de desenvolvimento econômico. Rio 
Grande do Sul, Movimento/SAB, 1974, pp. 89-94. 
60 No período de 1808 a 1850, a sua maioria eram de hamburgueses. ABREU, Marcelo de Paiva e LAGO, 
Luiz Correa Aranha do. A Economia Brasileira no Império, 1822-1889. Texto para discussão nº 584. 
Rio de Janeiro: PUC-RJ, s.d. http://www.econ.puc-rio.br/pdf/td584.pdf 
61 LENZ, Sylvia Ewel. Alemães no Rio de Janeiro: diplomacia e negócios, profissões e ócios (1815-
1866). Bauru, SP: EDUSC, 2008. 
62 HINDEN, H. Deutsche unddeutscher Handel in Rio de Janeiro. 1821-1921. Herausgegebenvon der 
GesellschaftGermania Rio de Janeiro zurErinnerung na ihrhundertjährigesBestehen. Rio de Janeiro, Paul 
Witte, 1921. In: SEYFERTH, op. cit. 13-17. 

http://www.econ.puc-rio.br/pdf/td584.pdf
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pela firma de engenharia que construiu o caminho aéreo do Pão de Açúcar entre os anos 

de 1911-1912. Utilizando os registros e documentos da própria Germania, Hinden 

montou um conjunto de informações sobre a fundação. No entanto, havia pouca 

informação sobre os “pais fundadores” e o funcionamento da Sociedade, e obteve 

grande parte das informações sobre os fundadores, através de relatos de comerciantes e 

viajantes alemães que frequentaram a Sociedade, e conviveram com os próprios. 

Verdade seja dita, a história da Sociedade Germania é parte da própria história dos 

comerciantes alemães do Rio de Janeiro, pois, dois dos principais idealizadores da 

Sociedade, Franz Schreiner e Carl Hindricks, estavamligadosao comércio de exportação 

e importação de mercadorias. O 1° Estatuto da Sociedade Germania foi assinado por 

eles, e mais 28 associados, estando não alemães presentes nestes 28 associados63. 

Seyferth argumenta que, esses 30 fundadores da Sociedade, ilustram a realidade 

das relações entre imigrantes, que passa também pela questão de identidade étnica. 

Demonstra o caráter solidário que havia entre os imigrantes europeus, principalmente 

entre os minoritários, sendo esses residentes ou não no Rio de Janeiro. Além dos 

fundadores alemães, havia dois holandeses, dois belgas, dois suíços, um dinamarquês e 

um escocês; grupos que eram inexpressivos em número e em presença sociais, mesmo 

comparados aos alemães, com a diversidade de nacionalidades, culturas e origens.  

Seyferth também confirma o caráter unificador da língua e da cultura em comum como 

instrumento aglutinador dos imigrantes alemães, onde as suas origens (Renânia, 

Hannover, Cidades Hanseáticas, Prússia...) eram elementos deixados em segundo plano. 

O conceito de Deutschum(“Germanidade”, “Alemanidade”) é trabalhado por Seyferth, 

Lenz, Andrea Hoffmann64 e grande parte da produção historiográfica sobre a Imigração 

Alemã no Brasil. Colônias, vilas, cidades e grupos urbanos de alemães, cercados por 

toda sorte de gente, com diferentes origens, buscavam em outros “alemães” traços que 

os unisse. E a língua em comum, e toda uma cultura que girou disso (música, 

literatura...) foram os instrumentos utilizados para tanto. E a Sociedade Germania foi a 

materialização desse processo. A questão da língua era tão importante como símbolo 

desseDeutschumque constava inclusive em dois Artigos nos Estatutos da Sociedade. 

                                                           
63 SEYFERTH, Giralda. A Imigração Alemã no Rio de Janeiro. In: GOMES, Angela de Castro (org). 
Histórias de imigrantes e de imigração no Rio de janeiro. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000, pp. 13. 
64 HOFFMANN, Andrea Ribeiro. A Imigração Alemã e seu impacto nas relações comerciais Brasil-
Alemanha (1815 – 1871).  Rio de Janeiro, vol. 23, nº 1, janeiro/junho 2001, pp. 133-166. 
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Mesmo com dados escassos, e apoiado nos relatos de época coletados, Hinden 

conseguiu fazer uma análise quase que prosopográfica dos fundadores da Sociedade, 

ilustrando a realidade dos imigrantes alemães urbanos do Rio de Janeiro do século XIX. 

Como dito anteriormente, dentre os fundadores, Schreiner e Hindricks se destacaram 

quando falado sobre os germânicos ligados a Germaniae as suas respectivas atividades. 

No caso de Schreiner, segundo Seyferth;  

as informações vêm da narrativa de Ernst Eber sobre uma viagem ao 
Rio de Janeiro (...) possuía uma propriedade, com plantação de café, 
situada na área chamada de São Silvestre (no bairro de Santa Teresa) 
65.  
 

Tinha sociedade com a firma Brittain, Schreiner e Co, localizada na antiga Rua 

do Sabão (Rua “Miguel Couto” nos dias de hoje). Posteriormente, saiu dessa firma para, 

junto com um irmão, investir na colonização em uma fazenda na região do Cantagalo, 

interior da província do Rio de Janeiro. Alguns boatos afirmam que ele era do círculo de 

amigos íntimos da própria imperatriz D. Leopoldina.66Já Hindricks, tinha sociedade 

com outro membro da Germania, F.W. Wierss, na firma Hindricks, Wierss e Co., na 

Rua Direita (Rua 1º de Março), e, ao que parece, foi a primeira empresa germânica 

fundada no Rio de Janeiro, com exportação e comércio de café.67Hindricks tinha um 

palacete em São Cristóvão, próxima a Imperial Quinta da Boa Vista. Depois de seu 

falecimento, em 1827, não há mais nenhuma referência ou documento sobre ele. 

Sãodesconhecidas também as razões que trouxeram Schreiner e Hindricks ao Brasil68. 

Portanto, pelo perfil e negócios de ambos, mesmo entre os estrangeiros, a importância e 

o papel econômico do café já se destacavam. Ambos os negociantes trabalhavam com o 

café, seja produzindo, seja exportando. Os Kaffeehändler (“comerciantes de café”) 

eram grande parte dos homens de negócios alemães do início do século XIX. O que não 

é, em grande medida, uma novidade; pois, grande parte dos imigrantes alemães no Rio 

de Janeiro estava ligada a atividades comerciais, importando produtos de luxo 

germânicos, exportando café e outros produtos agrícolas brasileiros, disputando espaço 

com ingleses e franceses no Porto do Rio.69 

                                                           
65 SEYFERTH, op. cit., p.13. Segundo a autora, Ebel o definiu como Gartenfreund(amigo do jardim), 
face ao seu interesse por frutas. 
66 Idem, p. 14. 
67 Idem, p. 14 
68 Idem, p. 14 
69 Idem, p. 14. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Negócios à germania: Homens de ofício, comerciantes e diplomatas na imigração alemã 

da cidade do Rio de Janeiro, entre 1808 e 1831 

 

 

25 

Outros exemplos são Johann D. Deussen, renano exportador de café da Rua São 

Pedro. Christian TenBrinks, hannoveriano com firma na Rua das Violas (Rua Teófilo 

Otoni), a Schimmelbusch, TenBrinks e Co., também exportadora de café. Inclusive, 

Brinks chegou a ser vice-cônsul das Cidades Hanseáticas70. Veio a falecer em 1852 e 

seus descendentes são citados em 1921 por Hinden, como membros da Germaniana 

época. Já os descendentes de Deussen não estão presentes nos escritos de Hinden. 

Friedrich Fröchlich, que chegou a ser diretor da Germania, instalou em 1812 sua casa 

de comércio bem no Largo do Paço (Praça XV de Novembro), e depois em 1840 

montou um escritório na Rua Nova (Rua São Bento). Seu irmão, Wilhelm, também 

exportava café, com casa comercial em São Cristóvão. Os descendentes de ambos 

também foram sócios da Germania nos anos 20 do século XX, no centenário da 

Sociedade. Seyferth também afirma a existência de 20 firmas e casas comerciais no Rio 

de Janeiro, pertencentes a alemães, já nos anos 30 dos oitocentos71. Após 1850, o 

número aumenta para mais de 50 casas de comércio. Hinden, e suas narrativas de 

memória no centenário da Germania, apresentam não só a trajetória da Sociedade, como 

também de seus membros. Inclusive suas relações e ascensões sociais. Muitos membros 

tendo luxuosas residências, grandes casas de comércios ou grandes atividades nos 

campos políticos e diplomáticos, que permitiram se tornarem nobres e “homens de 

grosso trato” no Brasil. Um dos maiores membros da Sociedade Germaniafoi o cônsul 

prussiano (e comerciante de café, desde 1823) Wilhelm Von Theremin tendo uma 

residência no bairro da Glória. Apesar disso, não foi um bem-sucedido negociante, 

mesmo comercializando café, que era o seu principal contado com o mundo do 

comércio. Seu mérito se encontra muito mais em feitos diplomáticos abertos, e pelo 

grande incentivo sociocultural dele, como na Comunidade Evangélica Alemã, na Escola 

Alemã e na própria Germania. 

Além de comerciantes de café, Seyferth destaca a presença de corretores de 

investimentos e da Bolsa de Valores72, como Christian Stockmeyer, baseado no Brasil 

desde 1808, e que foi Presidente/Diretor da Germaniaem1861. Os irmãos Eduard e 

HeirinchLämmert, vindos de Baden-Wurterburgo em 1826 e 1833 (respectivamente). 

Os Lämmert, tipógrafos e livreiros, foram os criadores do chamado 
                                                           
70 SEYFERTH, op. cit, p. 14 
71 Idem, p. 14-15 
72 A respeito dos corretores e da corporação dos corretores da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a 
primeira do Brasil, criada em 1848, cf. LEVY, Maria Barbara. História da Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977. 
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AlmanakLämmert(1844), que eram publicações anuais administrativas, mercantis e 

industriais sobre firmas de comércio, empresas, a Corte brasileira, dados populacionais, 

informações legislativas e todo tipo de conhecimento. Os Lämmert também foram co-

fundadores da Hilfsverein(Sociedade Beneficente) em 1844. Essa Sociedade tinha como 

principal função o auxílio a imigrantes alemães necessitados ou aqueles que não 

conseguiram se basear no Brasil, sendo patrocinada por comerciantes alemães em 

evidência. Esses alemães necessitados recebiam da Sociedade Beneficente apoio 

financeiro, e inclusive recursos para voltarem a sua pátria-natal, ou se transferirem para 

alguma colônia alemã. Já a Comunidade Evangélica Alemã, fundada em 1827, surgiu 

com um dilema; como existir como uma instituição de cunho religioso, se a 

Constituição Imperial Brasileira de 1824 proibia a construção de templos não católicos? 

A comunidade poderia ter cultos, porém não poderia ter a construção de templos físicos. 

E o apoio do cônsul prussiano Theremin foi crucial para tanto. Tendo adquirido apoio 

do próprio Rei da Prússia Frederico Guilherme III, foi conseguindo recursos financeiros 

para o funcionamento da Comunidade, inclusive com o envio de pastores e reverendos 

diretamente dos reinos germânicos. Com relação à Escola Alemã, Theremin encontrou 

grande dificuldade, já que os mais ricos alemães do Rio de Janeiro pagavam aulas 

particulares para seus filhos. Desse modo, surgiu uma escola paroquial, oriunda da 

Comunidade Evangélica, a partir de 1855. Na segunda metade do século XIX também 

surgiria uma Escola de Ginástica alemã. Todas essas sociedades tendo essa idéia de 

Deutschumna base de sua formação, baseando o surgimento de uma “comunidade 

alemã” no Rio de Janeiro.73 

Essa análise prosopográfica dos membros dessas sociedades germânicas demonstra, 

também, a diferenciação entre grupos e classes dentro da própria comunidade de 

imigrantes alemães no Rio de Janeiro. Seguindo a relação dos membros, é nítido que os 

comerciantes alemães tinham mais contato com a Germania, enquanto que os artífices, 

operários, e as classes mais baixas estavam mais presentes nas sociedades evangélicas e 

na Sociedade Beneficente. Dentre esses mais baixos, como soldados, artífices e 

operários pouco se sabe, pelo fato de ter escassos documentos ou referências sobre esses 

grupos, a não ser os oficiais. Apesar disso, há relatos de muitos mercenários tendo 

contado com influentes membros da Germania, inclusive convivendo na associação, 

com a elite imigrante alemã. 

                                                           
73SEYFERTH, 2000, op. cit., p. 13. 
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