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RESUMO: Esta explanação é fruto de uma pesquisa que originou a dissertação de Mestrado em 

Sociologia, defendida pelo autor em 2001 na FFLCH-USP, a qual enfocava protestantes luteranos 

teuto-brasileiros da cidade de Londrina (PR). O texto em tela, numa adaptação da dissertação 

referida, centra-se nas relações entre germanidade, religião luterana e fiéis e o quadro sociocultural 

brasileiro, imensamente entrecruzado. Os questionamentos pretendiam evidenciar algumas 

características da situação dos descendentes de alemães na virada do século XXI, em um Brasil 

moderno envolvido por sincretismos religiosos e étnicorraciais. As razões para a elaboração do 

estudo surgiram de observações (sistemáticas e não sistemáticas) sobre os diferentes modos de as 

pessoas sentirem, vivenciarem e inserirem-se no mundo, criando suas próprias maneiras de 

interpretá-lo, interagindo com as “informações” advindas das mais diferentes instâncias e 

instituições, como família, etnia, laços de amizade, educação e, principalmente, religião. Esse 

cruzamento criaria interfaces nas quais as fronteiras seriam, de certo modo, difíceis de serem 

detectadas a contento. A detecção de algumas razões disso compunha os objetivos gerais do 

trabalho.  
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INTRODUÇÃO  

Os históricos de “ocupação” e de “desbravamento” da região de Londrina remontam à 

década de 1920, quando a Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), subsidiária de uma 

empresa inglesa, adquiriu milhares de alqueires para um grande projeto de colonização, iniciado na 

década seguinte, com a chegada das primeiras levas de colonos e compradores de terras 

(primeiramente alemães, depois italianos, espanhóis, japoneses, judeus-alemães, eslavos, poloneses, 

além de paulistas, mineiros, gaúchos etc.). Um dos primeiros núcleos, o Heimtal, constituiu-se de 

alemães, com o intuito de trabalhar na agricultura. Deve-se ressaltar que os grupos de imigrantes 

germânicos vindos à região eram muito diversificados em suas origens e práticas culturais, por isso, 

deu-se relevância ao aspecto religioso, pois, para a localidade vieram também alemães católicos 

(em minoria) e judeus-alemães. Hoje, há descendentes germânicos em outras denominações 

religiosas protestantes tradicionais e mesmo pentecostais, sendo, contudo, minorias ou até mais 

descaracterizados ainda como grupo ou “comunidade germânica”, se comparados aos luteranos.  

                                                           
1 Possui graduação (bacharelado) em Ciências Sociais (1994), mestrado em Sociologia (2001) e doutorado em Sociologia (2008), todos pela FFLCH-

USP, e licenciatura plena em Ciências Sociais (1996) pela FEUSP. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em sociologia da cultura e 
pensamento sociológico brasileiro, atuando, principalmente, nos seguintes temas: pensamento sociológico brasileiro, sociologia da cultura, sociologia 

da vida intelectual e teoria sociológica. Autor do livro "Trajetórias intelectuais: professoras do curso de Ciências Sociais da FFCL-USP (1934-1969)", 

pela FAPESP/Humanitas. É Professor-Adjunto-Doutor concursado na área de Sociologia-CCH/UEL (Londrina/PR).   



 

Em relação a dados numéricos, a população de Londrina era de 421.343 habitantes, no 

final do século XX, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1996). O 

Brasil, nesse período, conforme a instituição, possuía 157.070.163 habitantes. Segundo o Sínodo 

Paranapanema, da Secretaria Geral da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB 

(2000), obtido em 2000, na cidade existiam 311 luteranos. Finalmente, segundo Antenore (1999), 

tendo como fonte a Federação Luterana Mundial, o País possuía cerca de 1.200.000 luteranos à 

época, representando 0,76% da população brasileira, considerando-se os dados do IBGE referidos. 

Na população total de Londrina à época da realização da pesquisa (entre os anos de 1998 e 2000), 

estimada em 420.000 habitantes, os 311 luteranos registrados representavam aproximadamente 

0,73% da população. Praticamente, o mesmo percentual que o do Brasil. Foram entrevistados 17 

luteranos (todos teuto-brasileiros), no universo de 311, ou cerca de 5,5% dos fiéis dessa religião na 

cidade, portanto. O único dado não conseguido, pois não existia como fonte oficial, segundo a 

principal Igreja Luterana local, é o número de teuto-brasileiros dentre os luteranos do lugar. 

Acredita-se, contudo, numa minoria de pessoas com essa origem, pelas observações desenvolvidas 

nos trabalhos de campo (frequência aos cultos) e conforme informações dos pastores e líderes ou 

pessoas importantes da “comunidade” germânica londrinense.   

Hoje, Londrina é um grande centro urbano, com típicos problemas e características de 

outras grandes cidades brasileiras. Sua escolha para a pesquisa também deve-se a fatores como a 

configuração de heterogeneidade cultural: com quase meio milhão de habitantes, situa-se numa área 

fronteiriça entre o norte do Paraná, o sul de São Paulo e o Mato Grosso do Sul, e possui pessoas 

vindas de muitos pontos do Brasil; é jovem (oito décadas), não tendo ainda identidade cultural e 

histórica característica. Constituiu, dessa forma, situação de diversidade razoavelmente singular.  

A cidade possui representantes de colônia alemã, italiana, japonesa, eslava (todos já 

bastante diluídos e aculturados); variado setor de serviços e de indústria, agroindústria antiga e 

moderna convivendo, universidade pública com pesquisas diversificadas e uma periferia analfabeta, 

movimentos religiosos (a Renovação Carismática Católica, os exóticos e desconhecidos ba’hai, de 

origem iraniana, e grande número de templos evangélicos pentecostais e neopentecostais). Tal 

configuração mostra fronteiras bastante tênues para a manutenção de signos de comunidade. Os 

laços de pertença seriam afrouxados. É nesse espaço e contexto dinâmicos que características e 

significados tradicionais já não conseguiriam se impor, tornando-se obsoletos, fazendo com que 

surjam outros produtos, de novas relações sociais, cujos sentidos e significados seriam trocados 

(compartilhados) entre os membros da comunidade. Com o universo religioso não seria diferente. 

Assim atestam as recentes pesquisas e trabalhos de José Reginaldo Prandi (A realidade social das 

religiões no Brasil, 1996), Ari Pedro Oro e Carlos Alberto Steil (Globalização e religião, 1997), 



 

Ricardo Mariano (Os pentecostais e a teologia da prosperidade, 1996b), Rubem César Fernandes 

(Novo nascimento: os evangélicos em casa, na igreja e na política, 1998), entre outros. 

É necessário salientar que a caracterização “igrejas protestantes históricas” compreende 

denominações oriundas da Reforma Protestante (a luterana, a metodista, a batista, a presbiteriana 

etc.). Diferenciam-se das igrejas pentecostais (ou do pentecostalismo clássico) surgidas no fim do 

século XIX e introduzidas no Brasil no início do século XX, e das igrejas pentecostais recentes (ou 

do neopentecostalismo). Também para analisar o assunto, partiu-se de observações e do fato de que 

competitividade, racionalidade, não-passionalidade, entre outras características, não se 

relacionariam apenas com o sistema de economia de mercado, mas fariam parte do imaginário, da 

construção de uma “visão de mundo” germânica, além de se relacionarem com o protestantismo de 

modo geral. E o específico recorte étnico (teuto-brasileiro) e geográfico (londrinense) possuiu razão 

de ser, pois os luteranos no Brasil de hoje não são, em grande parte, descendentes de povos de 

origem germânica. Para se pesquisar as pessoas desse grupo religioso foram levadas em 

consideração as íntimas relações entre esse ramo do protestantismo (o luteranismo) e o tronco 

étnico-cultural do qual ele surgiu.  

 

1. DESENVOLVIMENTO  

1.1 MARCO TEÓRICO  

As análises realizadas no trabalho baseiam-se na sociologia de Weber, com tipos ideais 

(puritanismo, ascetismo, capitalismo) e articulam-se ao conceito de atitude blasé, de Simmel. A 

presente pesquisa, dentro da área de sociologia da religião, é fruto de observações do dia-a-dia de 

fiéis luteranos de uma cidade brasileira e pretendeu avaliar novas situações em grupos sociais e seus 

cotidianos.  

As interpretações nele postas são oriundas, em grande parte, das hipóteses iniciais, as quais 

pretendiam rever antigas proposições clássicas de Weber (a respeito das supostas ligações entre 

características comportamentais de pessoas, em geral, adeptas do puritanismo calvinista com uma 

motivação profissional de indivíduos voltados ao trabalho racional no mundo) representaram-se de 

difícil adequação, mas mostraram-se válidas no sentido de terem sido testadas em outros ambientes 

e momentos históricos, mostrando, no fundo, a força argumentativa e heurística dos conceitos e do 

sociólogo alemão envolvidos.  

E, relacionando-se com a escolha da localidade diz respeito a uma parte do caráter 

metodológico deste trabalho, no que tange às características singulares que os atores sociais dão às 

suas vidas e culturas ao se relacionar, no tempo e no espaço, conforme Berger (1976).  

 

1.2 METODOLOGIA 



 

A base empírica (investigações com luteranos teuto-brasileiros e descendentes) na referida 

cidade, remanescentes dos primeiros colonizadores locais, recebeu análises concentradas no sentido 

projetado pelos valores que esses atores sociais dão às suas atitudes, ou seja, o símbolo embutido 

em suas ações, ou a coerência entre ideias, falas e atos, dentro das configurações proporcionadas 

por uma heterogênea localidade brasileira. Assim, as relações entre as crenças religiosas dos atores, 

seu mundo racionalizado, suas origens étnico-culturais e o Brasil contemporâneo, sendo tais 

elementos não exclusivos do luteranismo.  

Nesse sentido, um dos princípios básicos da reforma protestante, em seu início, foi a 

justificação pela fé, na qual Lutero nega a interferência das “boas” obras para a salvação. Esta seria, 

para ele, um dom de Deus dado aos que nela acreditassem com fervor. Além desse princípio, havia 

o do sacerdócio universal do crente, que contrapunha a ideia da necessidade da igreja-instituição e 

do sacerdote como intermediadores da “salvação”, a qual passaria a ser um ato individual. Outro 

princípio era o da infalibilidade da Bíblia: sem o padre, ela estaria circunscrita unicamente aos 

Evangelhos, e o fiel poderia interpretar livremente o Livro para relacionar-se com seu deus.  

O protestantismo, de modo geral, prega a salvação pela fé, porque, como o homem seria 

“corrupto por natureza”, devido ao pecado original, não conseguiria realizar boas obras. Assim, a 

salvação seria apenas graça de Deus; já para os católicos, ela viria com auxílio das boas obras e dos 

sacramentos. Mas a ideia da predestinação, que era mais comum entre os calvinistas presbiterianos 

e alguns grupos puritanos calvinistas, teve origem  ainda em Agostinho, no século IV, tornando-se 

Artigo de Fé na Confissão de Westminster, de 1647. 

Sobre a Igreja Luterana moderna, pode-se dizer que é também bastante homogênea em sua 

organização; o clero tem poder e autoridade limitados por sínodos e conselhos. Além da Alemanha, 

foi difundida para o centro e o norte europeu, sendo, atualmente, a igreja predominante na Noruega, 

Suécia, Finlândia e Dinamarca. No Brasil, chegou com os primeiros imigrantes germânicos no ano 

de 1824, nas colônias de Nova Friburgo (RJ) e São Leopoldo (RS). Espalhou-se pelo restante das 

regiões sul e sudeste do País (nisso, pode-se dizer que só uma religião como a luterana conseguiria 

unir imigrantes com tantos matizes de culturas, regiões, origens, classes, ideologias etc.). 

Em 1886 foi fundada a Igreja Evangélica Alemã do Rio Grande do Sul, que, em 1903, foi 

unida à Igreja Evangélica da Prússia. Em 1938, iniciou-se também a união de seus sínodos, sendo 

que em 1949 ocorreu a criação da Federação dos Sínodos, para, finalmente, em 1955, a IECLB 

tornar-se independente da “mãe” Alemanha (da Evangelische Kirche Deutschland). Como corpo 

eclesiástico e jurídico, a IECLB existe desde 1968, após a fusão completa dos vários sínodos 

regionais brasileiros; à ela pertence a importante Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo 

(RS), fundada em 1946.  



 

Logo após a segunda guerra mundial, a Igreja Luterana brasileira passou por importantes 

polêmicas, pois havia forte demanda, em seu interior, com relação à inserção da igreja nas questões 

socioeconômicas nacionais. Na atualidade, essas polêmicas já parecem estar superadas. A IECLB 

encontra-se espalhada por todos os cantos do país, apesar de a maioria de seus  membros e de seus 

centros de decisão estarem na região sul. Houve, porém, um divórcio entre a fé evangélica e sua 

correlata, a cultura alemã. É necessário lembrar que na Alemanha o termo mais comum para a 

religião luterana é “evangélico”. No Brasil, o termo “luterano” ganhou força, com o intuito de 

diferenciar os teuto-brasileiros de outros grupos e religiões, ou de todo o restante da sociedade 

brasileira.  

Outra peculiaridade da Igreja Luterana no País é que, além da IECLB, há a Igreja 

Evangélica Luterana no Brasil (IELB), fundada por missionários teuto-norte-americanos em 1847 e 

estabelecida em solo nacional em 1900, e cuja diferenciação, nessa época, era a realização dos 

cultos em português, diferentemente da anterior, rigidamente ligada à língua e cultura germânicas.                

*** 

Agora, fazendo-se uma articulação entre a história do grupo étnico referido e a história de 

sua religião no Brasil, pode-se mencionar a tese Igreja e germanidade: estudo crítico da história da 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, do historiador Martin Dreher (1984), o qual 

afirma que “(...) não se poderia ser evangélico (luterano) sem ser alemão” (p. 8). Conquanto 

houvesse uma grande dose de burocratismo nas relações entre o corpo eclesiástico luterano e a 

germanidade, esta dizia respeito mais precisamente ao Estado ou aparelho burocrático do que à 

cultura germânica propriamente dita no Brasil do século XIX. Nesse período, a independência das 

comunidades era muito grande devido às suas dificuldades e distâncias. Até hoje, aliás, uma grande 

característica da IECLB é ser uma igreja comunitária. E ela só poderia existir a partir de uma 

comunidade. Mas, nessa época, o corpo eclesiástico era incipiente e amador, o que obrigava a 

administração sinodal a requisitar da Alemanha pastores mais qualificados. A própria comunidade 

cuidava de sua igreja, arrecadava tributos e a administrava, o que muitas vezes fazia com que a 

verdadeira missão da instituição (a manutenção da religiosidade) fosse diminuída. Em centros 

maiores, até mesmo o governo brasileiro, às vezes, participava discretamente com pequenos 

auxílios aos custos da Igreja Luterana (apesar de sua ligação com a Igreja Católica).  

O passo inicial para o surgimento da Igreja Luterana no Brasil foi a criação do Sínodo Rio 

Grandense e, posteriormente, a entrada do Sínodo do Missouri (dissidência norte-americana do 

Sínodo Evangélico Alemão). Pretendia-se a formação de um clero luterano brasileiro para evitar o 

monopólio dos pastores alemães. Mas, existindo apenas enquanto comunidade, o senso de 

identidade seria o construtor social da realidade no grupo e acabaria por realizar a interação surgida 

das ações sociais, tendo a religião (a luterana) como principal amalgamadora. Contudo, antes de 



 

1848, não haveria razão para a existência de uma identidade entre germânico e evangélico-

protestante. A ligação seria estimulada posteriormente, do período pré-sinodal para o sinodal, pela 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, conforme Dreher (1984) e Willems (1940; 

1946). No início da colonização alemã, a IECLB não teria sido decisiva para a preservação do 

caráter germânico de uma comunidade, porque “(...) decisiva era a unidade em que os imigrantes 

eram assentados (...) e seu relacionamento com o meio ambiente”, propõe Dreher (61). Por isso, não 

se poderia falar da “associação consciente” entre Igreja (luterana) e germanidade antes de 1848. 

Dreher (1984) também lembra o amadorismo dos pastores, mostrando como ainda não 

haveria relação forte entre igreja e germanidade. Mesmo entre os pastores profissionais, a 

religiosidade e a germanidade eram algo vazias, inexpressivas. Para melhorar essa situação, após 

1870 surgem várias associações com o objetivo de tornar mais coesas as comunidades alemãs no 

Brasil. O compromisso dessas instituições era religioso, mas também havia a preocupação com o 

bem-estar material das famílias nas colônias. Com tudo isso, estar-se-ia em agradável situação nas 

colônias do sul para a preservação da nacionalidade e do idioma (grifos do autor). Em 1870, com a 

unificação do Império Alemão, iniciou-se maciça propaganda de valorização da cultura teuta por 

meio da imprensa, das escolas, da política, da economia, da igreja, das artes, do folclore etc., lembra 

Seyferth (1976). O mesmo ocorreria no Brasil meridional nessa época, já que a igreja e as 

instituições alemãs preocupavam-se cada vez mais em manter as características germânicas, pois os 

colonos abrasileiravam-se muito rápido. Posteriormente, na década de 1930, muitos pastores 

defenderiam a política de fortalecimento dos laços germânicos, sendo muito comum a defesa de 

ideais nacional-socialistas.  

No início da colonização, a Igreja Luterana não tolerava casamentos com católicos, mesmo 

alemães, pois o internacionalismo da igreja de Roma não teria interesse em preservar a 

germanidade, segundo ela. Contudo, as ideias de ligação íntima entre protestantismo luterano e 

germanidade haviam surgido ainda no Romantismo alemão, cristalizando-se na Igreja Evangélica 

Alemã (luterana) após a Guerra Franco-Prussiana (1870-71). Com algumas diferenças, essas ideias 

difundiram-se pelo Brasil. Muitos pastores atribuíam a decadência da germanidade ao abandono do 

Evangelho. Falar alemão seria manter-se luterano. Dreher (1984) afirma que o missionário luterano 

vinha ao Brasil apenas para pregar o Evangelho. Mas os pastores possuidores de formação 

acadêmica já carregavam o ideal da junção luteranismo/germanidade
2
.  

No Brasil, as discordâncias entre grupos germânicos ortodoxos e liberais eram constantes. 

Havia os que se percebiam diferentes dos brasileiros e, ao mesmo tempo, diferentes dos alemães, 

                                                           
2 O luteranismo é conhecido por ser quase uma religião nacional, oficial ou de Estado, na Alemanha, pois esse Estado e/ou suas instituições (como a 

Igreja Luterana, principalmente) possuem raízes que se confundem com a etnia ou cultura em questão. Luteranismo e nacionalidade vieram antes do 
Estado alemão e de seus aparelhos, instituições e fronteiras. Na época do nacional-socialismo, por exemplo, houve a convicção de que a germanidade 

no exterior seria preservada pela Igreja. Muita propaganda foi desenvolvida, principalmente para a juventude, desestimulando casamentos extra-

étnicos novamente. 



 

apesar de sentirem que o germanismo ainda era existente neles. Sobre essa questão, em Memória e 

identidade teuto-brasileira em Cerro Largo/RS, Wenzel (1997) comenta que a categoria teuto-

brasileira constituía uma cultura distinta da sociedade brasileira e da sociedade alemã. Seria o caso, 

portanto, de uma germanidade à brasileira (ou teuto-brasileira). Esse autor afirma também que as 

tradições e a cultura germânica nos meios urbanos não são vivenciadas cotidianamente, mas sim 

nos momentos festivos. Segundo ele, cultura não é um produto acabado, congelado no tempo, 

“como o código genético”. Portanto, seria apenas mais uma forma de se viver uma cultura. Na 

modernização e reorientação teológica dos sínodos luteranos, ocorridas no pós-guerra, foi afrouxada 

a ligação entre a Igreja Luterana e os imigrantes alemães. Era agora necessária (sob pena de serem 

“culpados perante Deus”) a compreensão do sinal dos tempos. “Culturas vêm e vão, os idiomas 

sofrem transformações, a palavra de Deus permanece eternamente.”, propõe Wenzel (1997, p. 250).   

Para a discussão das relações entre a religião luterana e a cultura germânica são também 

necessários os estudos de Willems (com os conceitos de aculturação e assimilação) e de Seyferth 

(sobre identidade étnica). Willems procura mostrar a mudança provocada pelos contatos 

interétnicos; assim, em Assimilação e populações marginais no Brasil (1940), afirma que a 

assimilação envolvia o abandono da nacionalidade primitiva pelos imigrantes e a adoção da 

nacionalidade do novo meio. Segundo ele, havia um número ilimitado de fatores condicionando os 

contatos sociais e culturais, e os processos socioculturais envolveriam fusões de heranças culturais, 

modificações de sentimentos e atitudes, e incorporação gradativa de estrangeiros no grupo. 

Evidentemente, tais processos não seriam unilaterais, mas prevaleceriam padrões de um grupo sobre 

outro, com a seleção de aspectos a serem eliminados ou absorvidos. Na assimilação ocorreria a 

desagregação de uma parte das representações e a conseqüente construção de outras.  

Em A aculturação dos alemães no Brasil (1946), Willems defende o princípio de que a 

língua alemã era a viga mestra da religião luterana nos lugares em que os colonos falavam essa 

língua, “(...) pois o evangelho de Lutero somente podia ser adequadamente interpretado e 

compreendido na ‘língua de Lutero’” (1946, p. 220). Mas esses princípios iriam se abrindo aos 

poucos. Havia a preocupação em se preservar também a língua alemã, porque, segundo os luteranos 

alemães, a Igreja Evangélica Alemã do Brasil só poderia cumprir sua missão se fosse, 

conscientemente, igreja nacional alemã. Ainda para o antropólogo, o esforço da ideologia 

germanista do nacional-socialismo teria o intuito de acentuar a suposta ausência de homogeneidade 

nacional alemã no período entre-guerras. Para o Brasil meridional vinham imigrantes alemães 

desarraigados, rurais; não eram transplantados aldeias inteiras, de portugueses, espanhóis, italianos, 

mas dispersos, de diversas províncias, aldeias, dialetos, Estados etc., lembra Willems (1946).        

Já Seyferth (1976) defende a ideia de que imigrantes sempre manterão algum laço com o 

país de origem, a despeito de assimilações ou aculturações em outro país, mesmo com as colônias 



 

alemãs tendo sido, em seu início, homogêneas, isoladas e com a forte e característica identidade 

étnica germânica. Essa autora rebate as teses de assimilação e aculturação de Willems, da 

integração dos imigrantes e descendentes à sociedade brasileira. Para ela, teria havido uma 

atualização das identidades étnicas, só que sob novas formas. Critérios anteriores de identificação 

não seriam mais usados. Apesar de os descendentes não falarem mais a língua, existiria, por 

exemplo, a perspectiva etnocêntrica da superioridade étnica através do ethos do trabalho, em que o 

alemão mostraria sua eficiência.  

Além disso, ainda segundo Seyferth, os conceitos de Willems, de fato, não anulariam 

necessariamente as identidades e ideologias étnicas, nem o sentimento de se pertencer a um grupo 

étnico. A autora discorda das noções de “isolamento” e “homogeneidade”. Isso só teria existido até 

fim do século XIX, devido muito mais à formulação brasileira do projeto de colonização do que a 

uma escolha deliberada por parte dos alemães de ficarem apartados dos brasileiros. As infindáveis 

dificuldades e incompreensões dos governantes nacionais é que teriam complicado a vida dos 

colonos. Isso teria feito nascer um forte laço de comunitarismo entre os teutônicos. Seyferth 

também entende que a identidade étnica seria, às vezes, até mais ideológica do que calcada em 

valores culturais reais. Escolas e meios de comunicação teriam ajudado a disseminar essas ideias, e, 

para isso, teriam ocorrido manipulações por parte dessas instituições. Para ela, nação, povo, 

nacionalidade e etnia seriam todos sinônimos. A etnicidade teuto-brasileira teria surgido dessa 

especificidade, tendo havido também, segundo Seyferth (1976, p. 112): 

 

[...] uma reapropriação da ideologia nacionalista anterior à unificação alemã, que podia 

falar de uma nação sem Estado. Ao longo do tempo, a etnicidade teuto-brasileira foi 

reconstruindo seus símbolos, à medida que as “colônias alemãs” se tornavam mais 

brasileiras, permanecendo quase inalterada a ideia étnica da origem ou descendência 

comum (que supõe um modo de vida e um componente social diferenciado).  

 

A autora também afirma que a construção da identidade coletiva teuto-brasileira estava 

relacionada a uma ideia cultural de nação concebida pelo Romantismo alemão, no que também 

Dreher (1984) concordaria. Porém, o conceito de nacionalidade para alemães e teuto-brasileiros era 

bem diverso do conceito para brasileiros. Quem nascesse no Brasil seria brasileiro, mas quem 

nascesse no Brasil e descendesse de alemães, seria, além de brasileiro, também alemão, ainda 

lembra Seyferth (1976). 

A etnicidade teria sido a responsável pela manutenção dos componentes étnicos de 

identidade social da maioria dos descendentes de alemães. Cultura, valores, ideologias etc. 

desapareceriam ou teriam sido reelaborados. Mas os critérios de distintividade usados para marcar a 

identidade étnica teriam persistido, apesar da assimilação. É fato, também, que, da segunda guerra 

mundial à atualidade, os teuto-brasileiros experimentaram uma grande ascensão social, expandiram-

se para novas áreas pioneiras, integraram-se à vida nacional, mas sem perder totalmente o caráter 



 

étnico. Teuto-brasileiro, segundo Seyferth (1976), era toda pessoa de origem alemã que construísse 

uma “pátria” no Brasil, porém, com características alemãs. Tal pessoa se consideraria integrada, ao 

mesmo tempo, ao Estado brasileiro e à etnia germânica.  

Contudo, a língua era o fator que determinaria a nacionalidade e que distinguiria de modo 

categórico os pensamentos e sentimentos da maneira de ser de um povo. Seria também a 

delimitação abstrata e imaterial das fronteiras (e da existência) culturais. Portanto, sua 

sobrevivência seria essencial à sobrevivência da germanidade e do grupo étnico teuto-brasileiro. 

Essa língua, aliás, tem raízes na própria religião, pois Lutero é considerado o criador da relação 

entre escola, religião e língua, contribuindo para o desenvolvimento de uma língua pura, separada 

dos dialetos. Sendo assim, religião luterana, língua e consciência étnica alemã seriam inseparáveis. 

Finalmente, Seyferth também afirma que as questões de ordem étnica reiniciam-se quando as 

colônias se urbanizam e se industrializam, ou seja, quando são obrigadas a travar relações 

(heterogêneas) com outros grupos diferenciados na sociedade brasileira.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na relação religião e etnicidade estariam ligados catolicismo e “italianidade”, catolicismo 

e “polonidade”, e luteranismo e “germanidade”. Perdendo língua, valores e costumes, o indivíduo 

abandonaria a religião. Esta (seu corpo clerical) não queria perder membros e prestígio, local ou 

nacional. No caso da vida religiosa, é claro que ela favoreceria a manutenção dos costumes e da 

língua, pois esta é o veículo de suas pregações e da difusão de suas ideias. E os novos costumes 

afastariam as influências a que a doutrina se expõe nos contatos interétnicos. É importante ressaltar 

que a Igreja Católica e seus membros teutos rapidamente aderiam às campanhas de nacionalização. 

Nas escolas, as crianças teuto-brasileiras católicas já aprendiam o português.  

Entretanto, crianças luteranas falavam alemão em casa, pois seus pais não eram 

“misturados” aos brasileiros (como pais teuto-brasileiros católicos), e o culto luterano era ainda em 

alemão. Já no catolicismo isso seria impensável devido ao teor universalizante deste.  

Tudo isso poderia ser pensado para o caso das adaptações dos luteranos descendentes de 

alemães na Londrina da passagem do século XX, o que faz com que este texto, em síntese, tenha 

pretendido colocar em sintonia a relação entre aspectos da cosmo visão germânica e da cosmo visão 

luterana. Fez isso, porém, de modo amplo.  

Entende-se, com isso, que este estudo pode vir a sugerir novas pesquisas a respeito das 

novas formas de religiosidade a serem plasmadas em terras brasileiras.     
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