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A LITERATURA EM LÍNGUA ALEMÃ PRODUZIDA NO BRASIL.  
IMIGRAÇÃO E LITERATURA ENTRE DUAS CULTURAS 
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Resumen. El presente artículo propone el análisis de una producción literaria que 
difícilmente puede ser clasificada en una literatura nacional. Se trata de literatura 
producida y publicada en lengua alemana en Brasil. El tema de esa literatura gira en 
torno a la relación de inmigrantes alemanes que buscan en Brasil una nueva forma de 
vida. Esa literatura, sin embargo, no está incluida en la Literatura Brasileña ni en la 
Literatura Alemana. Se trata, por lo tanto, de una literatura sin lugar, una literatura 
entre dos contextos. A partir de lecturas y discusiones de teorías alemanas, brasileñas 
entre otras, se quiere discutir esa cuestión para traer esa producción literaria a un 
lugar específico.  
 
Abstract. In the present paper we propose an analysis of a specific literary production 
that cannot be classified within the scope of a National Literature. This is the case of 
the literature written in German in Brazil. Its central theme is the situation of German 
immigrants who strive for a new and better way of life in Brazil. However, this 
literature is not included or regarded in the traditional history of Brazilian nor German 
Literature. It is, therefore, a literature without a fixed abode, placed in between two 
contexts. Taking into consideration readings and discussions of Brazilian, German and 
other related theories, the aim here is to discuss this issue in order to bring this 
literature into a specific place. 
 
Palabras clave. Literatura, Migración, Brasil, Lugar 
 
Keywords. Literature, Migration, Brazil, Place 
 

 
 

 
 
 

http://www.revistaelhipogrifo.com/


Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada 
Comparada ISSN 2420-918X (Roma) 

 

 

www.revistaelhipogrifo.com  
Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata 

 

94 

 
1. Introdução 

 
O migrante é um ser diferente, um estranho em um contexto que não é seu 

orginalmente. Todos migramos, todos nos deslocamos de um local para outro e 
com isso mudamos e nunca mais somos os mesmos.  

Diversas poder ser as circunstâncias que levam uma pessoa a deixar o seu 
meio para tentar um início em outro. Segundo o dicionário brasileiro Huaiss 
(2004), migrar significa «ir para outra parte, emigrar, mudar de moradia, 
mudar-se, mudar de um lugar para outro.»1 

O imigrante, ao iniciar a vida em um novo lugar, passa a praticar 
atividades culturais, inserido na sociedade local e no novo ambiente. Em certos 
casos, ocorre algo como uma forma de «insulamento», fato que se dá geralmente 
quando o imigrante chega ao novo local acompanhado de mais integrantes do 
mesmo grupo migrante. Normalmente um movimento migratório se dá em 
grupos, pois os motivos que levam à migração são comuns a estes grupos. Desta 
forma, os símbolos de identificação com o meio deixado para trás e levados para 
o novo meio são frequentemente preservados ou então colocados em contato 
com este novo, gerando uma expressão nova, legível, na maioria das vezes, 
apenas por estes migrantes localizados entre as culturas que entram em contato. 
A língua desempenha um papel fundamental nesta inserção ou neste isolamento 
do migrante no novo meio. Além da língua, também a música, a prática religiosa 
e a produção literária acompanham esse processo. A última será objeto no texto 
que se segue.      

 Muitas sãs as questões que permeiam a reflexão em torno da literatura de 
imigrantes, pois nela podem ser lidos os deslocamentos identitários dos 
representantes de um dado contexto em um movimento de inserção, que se dá 
de modo consciente ou não. O local da produção de um texto literário se dá a 
partir de onde o autor/a autora está inserido(a). Isso não significa que ele/ela 
reproduza ou represente o local da escrita; contudo, é importante neste 
momento observar o local da escrita. Pode uma literatura – expressão mais 
íntima que representa a existência de um grupo – simplesmente não existir? A 
pergunta em torno do fato de uma determinada literatura «não existir» está 
relacionada, e direcionada, especificamente às histórias da literatura a que o 
produtor migrante pertence ou se sente pertencente.  

De acordo com o que se apresentou acima, o presente texto traz uma 
reflexão em torno d e uma literatura que se localiza entre mundos, e por isso 

                                                           
1 Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 2004, 1921.  
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sem espaço definido. Estamos falando da literatura em língua alemã no Brasil.2 A 
partir do presente texto, pretende-se chamar a atenção dos leitores e 
pesquisadores para a necessidade de se trabalhar e pesquisar esta literatura que 
está esquecida nos arquivos de universidades, institutos e residências 
particulares. Trata-se de uma literatura que precisa ser vista e ter voz e, com 
isso, existir. No caso brasileiro, um país de marcante presença de imigrantes 
oriundos principalmente da Europa no século XIX e da Ásia (principalmente do 
Japão) a partir do início do século XX, existe vasto material bibliográfico a ser 
trabalhado. Muitas obras não são estudadas e lidas por estarem na língua do 
imigrante, o que foi, e continua a ser, um motivo para o seu isolamento em 
arquivos.  

Ainda hoje se discute sobre a classificação de autores da literatura 
ficcional publicada em língua alemã no Brasil. Aparentemente não se chegou a 
uma definição para a questão. Comumente são usados os conceitos de 
«literatura teuto-brasileira» (entre outros, por Kuder, M. 1936; Huber, V. 2002; 
2003; Seyferth, G. 2004) ou então «literatura brasileira de expressão alemã» 
(Ribeiro de Sousa, C. H. M. 2009). No entanto, nenhuma das formulações em 
torno da questão agrega a essa discussão uma reflexão suficientemente 
aprofundada em torno da real existência dessa literatura, ou seja, onde ela 
poderia ser localizada, qual a sua origem e quem são os autores que a compõem. 
Também devemos nos perguntamos se essa literatura precisa, de fato, estar 
localizada. Claro que uma não localização da literatura oferece o perigo de ela 
não ter visibilidade e, com isso, não existir. 
 
 
2. O que levou à produção de uma literatura em língua alemã no Brasil? 

 
A produção literária aqui em questão é de fundo sócio-histórico, no caso o 

contexto da imigração alemã no Brasil. Especialmente em relação à imigração 
alemã, é necessário lançar um olhar mais atento ao século XIX. Os primeiros 
imigrantes chegaram ao Brasil nas primeiras décadas do referido século com 
apoio do então governo imperial.  

As discussões no cenário político da época conduziram os imigrantes a se 
fixarem em terras brasileiras. O Brasil não poderia receber levas de imigrantes 
espanhóis devido às extensas fronteiras com os países de língua espanhola. 
Holandeses e franceses eram uma opção impossível devido às antigas invasões 

                                                           
2 A literatura em língua alemã produzida no Brasil a partir da metade do século XIX é objeto de pesquisa desde a 
minha graduação. Recentemente passei um período de um ano de pesquisas junto ao Prof. Dr. Ottmar Ette, na 
Universität Potsdam, de agosto de 2014 a julho de 2015, para aprofundar o estudo apoiado nas teorias do 
referido professor. Durante o período contou-se com uma bolsa Capes-Alexander von Humboldt. Ver 
http://www.uni-potsdam.de/philfak/internationales/ e http://www.uni-potsdam.de/tapoints/?page_id=1699.  
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no Nordeste brasileiro, assim como ao fato de estas nações possuírem colônias 
na América do Sul. Ingleses também não entravam em questão devido a seus 
contatos próximos com Portugal. A partir desse cenário político, a emigração de 
alemães para o Brasil parecia favorável. Havia ainda outro fator que falava em 
prol da imigração de alemães no Brasil: o casamento de Dom Pedro com a filha 
da casa de Habsburg, da Áustria, Leopoldina. 

Com este cenário como pano de fundo, ocorre a entrada dos primeiros 
imigrantes alemães no Brasil. A produção literária das primeiras ondas 
imigratórias dá-se em forma de relatórios e de cartas, ainda não existindo 
espaço para a produção de uma literatura que possa ser vista como arte (de uma 
literatura de ficção para leitura como produção artística).  

A década de 1850 marca o início da entrada de emigrantes que deixavam 
sua terra natal principalmente por questões políticas. Em números, trata-se de 
um grupo menor; no entanto, com a sua chegada ocorre um crescimento 
considerável no que tange à política e à cultura no contexto imigratório. Muitos 
desses novos imigrantes atuaram na Revolução de 1848 com o objetivo de 
estabelecer uma unidade nacional alemã e, com a tentativa frustrada, tiveram 
que deixar sua pátria. A maior parte destes revolucionários vendeu sua força de 
trabalho como soldado ou mercenário, emigrando para os Estados Unidos; 
outros procuraram a América do Sul e destes, muitos atuaram como soldados do 
lado brasileiro, em guerra com o ditador argentino Juan Manuel de Rosas na 
Guerra de La Plata3. 

Estes mercenários tornaram-se figuras emblemáticas no contexto 
imigratório brasileiro, de modo que o grupo passou a ter uma denominação 
especial: eles são chamados de Brummer, um conceito que se fixou na História 
da imigração alemã no Brasil. Segundo Kreutz (1991), a definição Brummer quer 
dizer, em primeiro lugar, «o que causa zunido, barulho»;4 eles são resmungões 
que questionam tudo que se lhes é oferecido. Em segundo lugar, os mercenários 
são chamados de Brummer por causa do barulho que faz o Patacão5 sobre a 
mesa, dinheiro pelo qual trabalhavam.  

Esse contexto de efervescência cultural marca a fundação do primeiro 
jornal para as comunidades alemãs no Brasil, em 1852: Der Kolonist. Seu editor 
foi o diretor do diário O Mercantil, José Gomes Cândido, curiosamente um 
empreendedor de origem não germânica. Esse primeiro jornal, no entanto, teve 
uma breve existência. Os temas abordados pelo jornal giravam em torno do 
comércio, da indústria e da agricultura e também trazia traduções para a língua 

                                                           
3 Mais em relação a esse tema, vide Cem anos de germanidade no Rio Grande do Sul. Trad. Arthur B. Rambo, São 
Leopoldo, UNISINOS, 1999, pp. 151-154. 
4 Kreutz, L. 1994: 22. 
5 Uma moeda do período imperial brasileiro, relativamente grande. 
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alemã das principais leis do império. O objetivo do jornal era ampliar o tão 
relevante conhecimento geral dos colonos para uso no dia a dia brasileiro.6 

O jornal Der deutsche Einwanderer existiu primeiramente no Rio de 
Janeiro. Devido a dificuldades financeiras, o jornal foi transferido para Porto 
Alegre no ano de 1854, onde foi comprado por Theobald Jaeger. O primeiro 
redator-chefe do jornal foi Carl Jansen, um Brummer. Também este jornal teve 
vida efêmera, sendo fechado em 1861. Contudo, no mesmo ano as instalações 
foram compradas por um grupo de comerciantes, entre os quais se encontravam 
integrantes da antiga Legião Alemã, os Brummer. Dessa iniciativa, resultou o 
primeiro jornal alemão que desenvolveu um importante e longo trabalho: 
Deutsche Zeitung, que existiu até 1917. Importantes redatores trabalharam nele, 
entre eles Karl von Koseritz, possivelmente o liberal mais famoso. O jornal 
destacou-se pela sua postura liberal e anticlerical. 

 

 
 
A atividade jornalística teuto-brasileira intensificou-se a partir daí; outros 

jornais surgiram, também fora de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. 
Em São Leopoldo, então o local com a maior concentração de imigrantes, Julius 
Curtius fundou, no ano de 1867, o almanaque Der Bote. Amtliches Blatt für St. 
Leopold und die Colonien. Esse jornal era igualmente de tendência anticlerical, 
mas, devido a divergências políticas relativas à colonização alemã no Brasil, 
tomou um posicionamento de oposição em relação ao Deutsche Zeitung.7 

É importante ressaltar, contudo, que política e culturalmente não havia 
espaço para uma convivência harmoniosa nesse novo contexto, principalmente 

                                                           
6 Ver Fausel, E. 1956: 225. 
7 Fausel, E. 1956. Segundo Fausel, o jornal foi publicado até o ano de 1877. 
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depois da chegada dos Brummer. Devido ao fato de este grupo ser formado 
basicamente por imigrantes de posição política liberal, explicando-se por isso a 
sua oposição ao tradicionalismo religioso (tanto católico como evangélico-
luterano), iniciou-se um movimento anti-Brummer que se fez perceber 
claramente no cenário editorial. Dessa forma, as igrejas católica e luterana 
tornaram-se oposição frente aos ideais liberais. O ganhador nessa disputa, se é 
que se pode dizer dessa forma, foi o cenário político-cultural da imigração alemã 
no Brasil, pois o conflito se fez refletir frutífero na produção literária.  

Depois de anos de busca por afirmação e de discussões, em 1900, foi 
publicada no Editorial do suplemento literário Unterm südlichen Kreuz, do jornal 
Deutsche Post, uma importante reflexão sobre a publicação de textos literários 
em língua alemã «sob uma outra constelação» em um outro «contexto». 

 

8 
 
Nela enfatizou-se que essa produção também deveria ser acessível àqueles 

que a quisessem ler. Segundo o editor e também escritor Wilhelm Rotermund, 
produção já existia, o que havia até então era a falta de opções onde se pudesse 
publicar, como é possível ler na passagem a seguir: 

 
Wir gehen hier durch die zauberhafte Natur zuletzt selber verzaubert 
hindurch. Hätten wir doch nur jemanden, der unsere Augen öffnete für 
die vielen Schönheiten und sie uns erklärte! Es ist doch nicht recht, daβ 
man uns immer dem Grossen Bären des nordischen Himmels führt, wo 
wir unter dem südlichen Kreuz wohnen (...). Schön wär’s schon und 
auch gewiß nützlich, wenn man in einer Reihe ernster und heiterer 
Bilder das Land, über welchem das Kreuz des Südens seine stillen 
Kreise zieht, und auch die Menschen darin abkonterfeien würde. 
Mancher, das weiß ich, hat schon solche Zeichenstudien gemacht, aber 

                                                           
8 Recorte do suplemento literário publicado pela Editora Rotermund. 
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sie in der Mappe ruhen lassen, weil er für derartige Skizzen keine 
Verwendung hatte9. 

 
 
3. Literatura em língua alemã no Brasil. É possível defini-la em alguma história? 
 

Discutir a literatura em língua alemã deixada pelos imigrantes alemães e 
seus descendentes é, sem dúvida, uma pesquisa de grande importância. São 
praticamente 200 anos de presença alemã no Brasil. No entanto, o que se 
produziu na área da literatura encontra-se, em grande parte, esquecido em 
arquivos. Esse legado literário (também) deveria ser recuperado e rememorado! 

Está se tratando aqui de uma literatura sem pertencimento, que se localiza 
entre a Alemanha e o Brasil. Em questão está, portanto, uma literatura existente 
no Brasil, cujo local de identificação ainda não pode ser definido. Ela não é tida 
como brasileira por ser publicada principalmente em língua alemã e direcionada 
a um grupo leitor limitado – mas ainda assim um grupo leitor brasileiro falante 
de língua alemã. Apesar de publicada em língua alemã, nela são abordados 
temas da realidade brasileira – trata-se do cotidiano dos imigrantes alemães. 
Esse fato, por sua vez, leva ao não reconhecimento dessa produção como 
literatura alemã, pois ela não é mais escrita na Alemanha e, por sua vez, tornou-
se, de certa forma, desconhecida na Alemanha. Além disso, é importante 
mencionar que essa literatura paulatinamente incorporou termos da língua 
local, o que levou a um distanciamento ainda maior da geograficamente já 
distante Alemanha. 

A partir de um estudo mais aprofundado e mais atento dessa literatura, 
pretende-se dar, portanto, uma importante contribuição para a discussão, 
ampliação e o aprofundamento de questões relativas ao tema, destacando 
conceitos como espaço, local e minorias. A discussão científica atual possibilita 
uma análise apropriada e profícua da expressão literária desse grupo imigrante 
nada homogêneo. A literatura em questão, por ser publicada em língua alemã 
padrão (Hochdeutsch), algo como a língua franca para todos os falantes de 
alemão e suas variantes dialetais, pode ser caracterizada como a literatura de 
                                                           
9 «Passamos aqui pela encantadora natureza e por fim, nós mesmos ficamos encantados. Tivéssemos nós alguém 
que abrisse os nossos olhos para as inúmeras belezas e nô-las esclarecesse! Não é correto que se nos guiem 
sempre sob a Ursa Maior do céu do Norte, quando habitamos sob o Cruzeiro do Sul, e festejemos Natal em neve e 
gelo, quando mal sabemos conviver com o calor (...) Seria bom e certamente também útil se tivéssemos uma série 
de retratos sérios e alegres das pessoas e da terra, sob a qual o Cruzeiro do Sul faz a sua trajetória silenciosa. 
Muitos, isto eu sei, já fizeram tal estudo, mas deixaram-no descansar na pasta, porque, segundo eles, não havia 
emprego para este tipo de esboço» (tradução nossa). 
O chamamento foi publicado no Editorial do suplemento «Unterm südlichen Kreuz» em 4 de janeiro de 1899. 
Poder-se-ia citar aqui ainda outros almanaques e jornais, esse contudo não é o objetivo nesse momento. Sobre o 
assunto, Bonow (1991) publicou uma detalhada dissertação de mestrado. Nestes almanaques e jornais foi 
publicada a literatura analisada nas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. 
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um grupo: a literatura dos imigrantes de língua alemã no Brasil. Analisa-se, 
portanto, a literatura do imigrante alemão como a produção de um grupo que 
produz ficção na sua língua materna em um cenário linguístico distinto. Com o 
passar do tempo, o cenário linguístico deixa perceber que a um processo de 
hibridização linguístico-cultural está em curso. 

Muitas perguntas surgem, quando se reflete de modo mais aprofundado 
sobre a questão aqui apresentada, como, por exemplo:  

 
1) A literatura dos imigrantes alemães e seus descendentes pode ser tomada 
como literatura de um grupo imigrante? Sendo afirmativa a resposta, e 
observando-se as diferenças inerentes a cada um, essa literatura poderia 
pertencer a uma história da literatura (brasileira/alemã)? Como isso se daria? 
2) Ao se falar, conforme o romanista Ottmar Ette, de uma «Literatura sem local 
definido», seria desnecessário tratar de uma literatura brasileira ou alemã? 
Ainda segundo Ette, a função da literatura – assim como da filologia – é tornar 
audível o que há muito valia como perdido.10 Seria esse também o caso da 
literatura aqui em questão? 
3) Que função poderia desempenhar a tradução nesse caso? Que as línguas 
ocupam um lugar de destaque nessa produção está claro. Até que ponto a 
importância das línguas e da tradução deve ser inserida nesse contexto da 
discussão?  
4) As pesquisas e os levantamentos da literatura alemã publicada no Brasil e que 
hoje se encontra basicamente em arquivos tornariam essa produção do século 
XIX - apesar de distante temporalmente, de grande importância para a 
compreensão da história da formação do Brasil e da Alemanha - mais acessível, 
permitindo assim que mais pesquisadores possam estudá-la. 
 

Tomando por base os estudos teóricos brasileiros relativos à literatura em 
língua alemã no contexto de imigração alemã no século XIX, é importante que se 
aprofunde e se discuta a referida literatura com estudiosos da área da 
Literatura, bem como de outras áreas afins ao tema. 
 
 
4. A questão do local na literatura 

 
A relevância do local na literatura há tempo fixou seu lugar nas discussões 

em áreas como as Ciências da Cultura e da Literatura. Nesse sentido, pretende-se 
refletir sobre questões em torno da identidade e suas diversas formas de 
desdobramento. 

                                                           
10 Ette, O. 2005: 59.  
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A partir de uma perspectiva da literatura alemã, vem ao encontro da 
discussão uma importante obra de Ottmar Ette, ZwischenWeltenSchreiben. 
Literaturen ohne festen Wohnsitz [EscreverEntreMundos. Literaturas sem 
residência definida] (2005). O referido autor trabalha, entre outros temas, a 
literatura em movimento [Literatur in Bewegung] (2001) e o 
«ÜberLebensWissen» [SaberSobreViver] literário (2004), sempre com o objetivo 
de refletir formas de expressão literária em meio a passagens e à procura por 
aceitação e na luta pela eliminação de todas as formas de preconceitos. Em 
relação a isso, pode-se ler na apresentação do livro ZusammenLebensWissen. List, 
Last und Lust literarischer Konvivenz im globalen Maßstab [SaberViverJunto. 
Astúcia, fardo e desejo por convivência literária em escala global]: 

 
...die Frage, wie wir zwischen unterschiedlichen Kulturen, Religionen, 
Sprachen und Identitätszuschreibungen zusammenleben können, ist 
freilich eine der Grundfragen, auf welche die verschiedensten 
Traditionen der Literaturen der Welt [...] seit dem Gilgamesch-Epos 
und seit Tausendundeine Nacht immer wieder neue Antworten 
gesucht haben11. 

  
Em relação à literatura dos imigrantes alemães também existe um 

convívio, que em parte é o reflexo de duas culturas, ou dito de outra forma, é a 
expressão de uma cultura que passou a existir dentro de outra, assumindo logo 
muitos elementos da cultura dela. Por isso, a literatura em questão pode ser 
tomada como um caso de hibridismo e como uma terceira forma de 
identificação. 

Além dos estudos críticos de Ette, são de extrema importância O local da 
cultura, de Homi Bhabha (2000) e de Stuart Hall (2009), quando se trata «Da 
diáspora. Identidades e mediação cultural», assim como os trabalhos de Ortrud 
Gutjahr (2012), principalmente em relação aos estudos da «Transculturalidade e 
intermedialidade na Germanística em tempos globais»12 e de Andrea Pagni,13 
nos seus estudos sobre «Processos de Tradução Cultural» e sobre «Literatura de 
Viagem». 

Também o diálogo com o trabalho da Profa. Dra. Celeste H. M. Ribeiro de 
Sousa (2004), da USP, no qual ela se ocupa da «Imagem do outro» nas relações 

                                                           
11 «A questão sobre como podemos viver entre diferentes culturas, religiões, línguas e atribuições de identidade 
é claramente uma das questões fundamentais para qual as mais diversas tradições literárias do mundo [...] têm 
procurado sempre novas respostas desde o Épico de Gilgamesh e desde as Mil e Uma Noites» (tradução nossa). 
Ver http://www.uni-potsdam.de/romanistik/ette/konvivenz.html.  
12 Mais dados sobre a bibliografia de Gutjahr, ver http://www.slm.uni-
hamburg.de/ifg2/personal/Ortrud_Gutjahr.html. 
13 Mais dados sobre a bibliografia de Pagni, ver http://www.romanistik.phil.uni-
erlangen.de/institut/mitarbeiterinnen/pagni.shtml#reiseliteratur. 
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literárias entre Brasil e Alemanha é de extrema importância. Ribeiro de Sousa 
coordena o grupo de pesquisa RELLIBRA, que tem como objetivo trazer a 
literatura em língua alemã publicada no Brasil a uma plataforma online para, 
com isso, torná-la mais acessível ao leitor e pesquisador.14  

Na produção literária em questão, é importante enfatizar que não se trata 
de uma produção de imigrantes com pouca experiência ou iletrados, mas de 
muitos autores de formação acadêmica. Muitas vezes, este preconceito 
estabelecido, agrupando toda a produção de imigrantes que escreveram em uma 
língua distinta da local, isolou determinados autores e obras do acesso a um 
público leitor maior e possivelmente de uma possibilidade de inserção no meio 
literário brasileiro. Entre os autores que mais publicaram, citando-se apenas 
alguns nomes dos muitos com formação superior, figuram, por exemplo, Georg 
Knoll (1861-1940 – estudou Botânica em Geisenheim), Paul Aldinger (1869-
1944 – Doutor em Filosofia), Wilhelm Rotermund (1843-1925 – Doutor em 
Filosofia), e dentre eles o talvez mais ilustre e mais importante: Karl von 
Koseritz (1830-1890), que desempenhou importante trabalho político-cultural 
no Brasil. 

Na busca por definir essa literatura heterogênea dentro de sua 
homogeneidade, a germanista Marion Fleischer (1981) acaba por se concentrar 
nos objetivos dos autores estudados por ela. Conforme Fleischer, a referida 
literatura tem por objetivo contribuir para a manutenção da língua alemã e das 
tradições. Ao mesmo tempo, no Brasil a literatura assumiria como que uma 
função pedagógica de transmissão da herança cultural. Em consonância com 
esse objetivo, ter-se-ia tentado invocar no imigrante e seus descendentes um 
«sentimento nacional» no sentido de se amalgamar o amor à terra natal e a 
dedicação à sua nova pátria. Segundo a estudiosa, aqui está o princípio da 
explosão emocional que se apresenta em muitos textos da literatura de 
expressão alemã no Brasil.15 

Em relação a essa discussão, a antropóloga Giralda Seyferth (2004) cita o 
sociólogo Emilio Willems16, que já em 1940 escreve sobre a literatura de 
expressão alemã no Brasil e lança mão do conceito de «cultura híbrida» para 
reforçar a particularidade da cultura teuto-brasileira. Com isso ele busca superar 
algumas limitações dos conceitos de assimilação e de aculturação nos processos 
de migração vigentes à época. O hibridismo cultural contém o pré-requisito da 
duplicidade que resulta do contato dos imigrantes e de seus descendentes com o 

                                                           
14 A Profa. Dra. Celeste Ribeiro de Sousa também coordena o Projeto de Pesquisa «Literatura Brasileira de 
Expressão Alemã» no Grupo de Pesquisa RELLIBRA (Relações Linguísticas e Literárias Brasil-Alemanha). Ver 
www.rellibra.com.br. 
15 Fleischer, M. 1981: 26-27. 
16 Emilo Willems (1905-1997) foi um cientista social alemão, radicado no Brasil. Ver Aculturação dos alemães no 
Brasil, São Paulo, 1946. 
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meio, a sociedade e a cultura no Brasil, o que se expressa pela aplicação analítica 
da categoria «teuto-brasileiro» (em alemão: Deutsch-Brasilianisch, 
Deutschbrasilianer ou Deutschbrasilianisch)17.  

O hífen, empregado em muitas definições identitárias, como acima, pode 
agregar características; mas também pode ser marcador de uma marginalização, 
de uma exclusão dos dois grupos conectados por ele. Nesse caso, é importante 
retornar aos estudos de Ette, pois ele trabalha a produção literária impossível de 
ser definida espacialmente, a qual muitas vezes também é unida a dois ou mais 
lugares com o já mencionado hífen. Conforme o autor, literatura e ciência, e aqui 
poder-se-ia mencionar o caso da literatura teuto-brasileira (com o hífen!), 
repousam sobre um grande número de localizações espaciais e por isso correm 
o risco de não serem percebidas e refletidas.18  

No caso dos imigrantes alemães no Brasil –fundamentalmente um homem 
do campo– tem-se o caso de um «marginal man»,’19 que vivia praticamente 
‘isolado’ na sua língua e nas localidades organizadas e planejadas (regiões de 
vales) para ele. Ele deve cultivar essas terras de modo que nelas possa ocorrer 
um constante desenvolvimento em pequenos estabelecimentos. Nesse sentido, 
Fleischer afirma que os grupos migratórios que se estabeleceram no Brasil são 
caracterizados por um isolamento cultural. As causas para tal são, segundo a 
germanista, a dificuldade de comunicação devido às línguas ou às diferentes 
tradições ou por vezes também devido às grandes distâncias entre as diferentes 
colônias entre si, assim como entre elas e os centros urbanos.20 Como os 
imigrantes são homens marginais que vivem entre mundos, assim também a 
literatura parece ter sido tomada formalmente como menor. Ela foi tachada de 
ser direcionada a um público não letrado – apenas a pessoas com parca 
alfabetização e, além disso, com poucos conhecimentos. Uma demonstração da 
«ambivalência», da «dualidade» e do particularismo geralmente atribuído a 
descendentes de imigrantes.21 Pode-se afirmar isso desta forma, pois, apesar de 
ele ser um homem inserido no seu contexto, trata-se de alguém que ainda assim 
se desloca entre dois mundos e duas línguas e que se encontra em um processo 
de construção híbrida e, portanto, em constante movimento.  

Aspectos linguísticos destacam, especialmente na literatura produzida 
pelos imigrantes alemães no Brasil, o que se pode perceber como uma 
hibridização, caracterizada como a formação de uma terceira forma de 
expressão em língua (ainda) alemã, mas com presença de muitos elementos da 
língua portuguesa. O mesmo vale para os indivíduos, tomados como 

                                                           
17 Seyferth, G. 2004. 
18 Ette, O. 2001: 21. 
19 Seyferth, G. 2004.  
20 Fleischer, M. 1981: 25. 
21 Seyferth,G.  2004. Ver também Kuder, M. 1936/37; Huber, V. 1993, 2002, 2003. 

http://www.revistaelhipogrifo.com/


Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada 
Comparada ISSN 2420-918X (Roma) 

 

 

www.revistaelhipogrifo.com  
Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata 

 

104 

«marginais», mas que se movem entre as duas culturas, pelas margens, 
pertencentes às duas ou à margem das duas.  

Como exemplo de uma produção que pode ser lida sem muitas perdas 
apenas pelo integrante pertencente ao grupo que «vive» esta forma entre duas 
culturas, apresentamos o recorte do poema Die Schmier. Ein riograndenser 
Straenbild in Versen, de autoria de Karl Hermann 

 

 
  

As três estrofes não estão na sequência. O poema é composto de 33 
estrofes, apresentadas na forma vertical. Foi publicado no Kalender für die 
Deutschen in Brasilien de 1925. 

O contexto é de venda do melado (schmier) pelo casal Loni e Adomar, 
naturais de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e se deslocam de carreta (forma 
reduzida de uma carroça e composta por duas rodas) puxada por uma junta de 
bois. 

Apresentamos a seguir a tradução das três estrofes para o português, mas 
sem a intenção de manter rimas e ritmo, apenas para o leitor poder perceber os 
elementos linguísticos empregados pelo autor e, principalmente, poder perceber 
como o autor faz uso de palavras tomadas da língua portuguesa, apresentando-
se, assim, uma rica hibridização linguística, assim como das próprias figuras e do 
contexto. 

 
O schmier.  

Um cenário rio-grandense em versos 
 

Sentada na carreta  A carreta range  Então o senhor levanta 
à brasileira e bonita  um belo soneto  o relho para o alto 
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senhora Loni    ela entoa em falsete e chia Chic, Boi e o cão 
de Gravataí.   ela grita e prenuncia:  calam a boca. 
 
 
5. Conclusão 
 

No momento em que se tenta buscar respostas para a homogeneização 
cultural e refletir sobre questões relativas à identidade, é válido lançar um olhar 
ao passado muitas vezes não muito remoto.  

O propósito do presente texto foi, portanto, apresentar uma reflexão sobre 
a literatura produzida e publicada em língua alemã no Brasil, tomando-se 
principalmente como período a segunda metade do século XIX e início do XX. 
Além de apresentar a literatura, espera-se que essa rica bibliografia existente no 
Brasil seja vista, que se saiba que ela existe e seja acessível a um público leitor, a 
potenciais leitores interessados em pesquisar e ler sobre os temas nela 
desenvolvidos.  
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