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Prefácio 

O projeto de criação de um livro surgiu em 2005, o objetivo era de reunir várias informações e 

pesquisas que estavam isolados em um único documento. Inicialmente a parte da história estava 

junto com a genealogia da família. Em 2007 foram separadas as duas partes em dois livros, um com a 

genealogia e o outro com a história. 

 

Desde a primeira versão deste livro opto-se em fazer um livro digital, desta forma poderia ser 

baixado gratuitamente na internet por todas as pessoas interessadas em conhecer as origens da 

família Wünsch. 

 

 

José Maria Wünsch 

Bragança Paulista (SP), 01 de maio de 2014. 
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Organização geral 

 

Este livro está organizado nos seguintes capítulos: 

 

 

Capítulo 1:    História 

Este capítulo apresenta um apresenta um histórico sobre a origem dos alemães e dos 

eslavos. 

 

 

Capítulo 2:    A  Família Wünsch 

Este capítulo apresenta um histórico sobre a origem do da Família Wünsch, de onde 

vieram e os lugares por onde passaram desde a idade média até hoje. 

 

 

Capítulo 3:    Imigração 

Este capítulo apresenta informações sobre imigração alemã e da família Wünsch. 

 

 

Capítulo 4:    Colônias Alemãs no Brasil 

Este capítulo apresenta um pequeno resumo das colônias alemãs onde moraram os 

imigrantes Wünsch. 

 

 

Capítulo 5:    Documentos e Mapas Históricos 

Arquivo de documentos antigos da família Wünsch e mapas históricos. 
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CAPÍTULO I - História 

1.1 - Os Eslavos 

 

Os eslavos são uma ramificação étnica e linguística dos povos indo-europeus, vivendo 

principalmente na Europa central e oriental a mais de 5 mil anos. A partir do começo do século 

VI eles se dispersaram para habitar a maior parte da Europa central e oriental e os Bálcãs. São 

originários dos estepes da Ucrânia (Teoria de Kurgan) de onde imigraram se dividindo em 3 

grupos: 

 

• Eslavos Orientais (Russos, Bielo-Russos, Ucranianos) 

• Eslavos Ocidentais (Tchecos, Eslovacos, Poloneses e Sórbios) 

• Eslavos Meridionais (Búlgaros, Sérvios, Croatas, Macedônios, Eslovenos) 

 

 

Figura 1 - Estepes da Ucrânia – Origem dos Eslavos 
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1.1.01 - Os Eslavos Ocidentais 

 

Partindo da Mongólia na Ásia o exército Huno de Atila devastava todas as regiões por 

onde passava, foram os povos bárbaros mais violentos que apareceram, pilhavam e 

queimavam tudo por onde passavam. Derrotaram os Eslavos, os Germanos e os Romanos. 

Atila chegou até Roma, não tomou Roma devido hábil diplomacia do Papa Leão I. Seu 

exército possuía 100.000 homens, tinha um grande diferencial, a utilização de cavalos 

enquanto os romanos seguiam a pé. Os hunos utilizavam em seus cavalos os estribos, isto 

permitia a utilização das duas mãos em combate, com isto tinha uma infinita superioridade 

em relação a seus adversários, este equipamento era desconhecido pelos demais povos 

nesta época. A movimentação dos Hunos gerou uma grande movimentação e imigração de 

povos em toda a Europa e Ásia. O Império dos Hunos se desintegrou após a morte de Átila 

em 453. 

 

 
Figura 2 - Território de Átila, o rei dos Hunos, século III e IV 

 

Os Germanos durante a invasão dos Hunos se moveram para o oeste e deixaram uma 

grande área desocupada entre os rios Oder e a linha Elba-Saale. Os eslavos ocuparam esta 

região durante os anos de 500 a 600. Partindo desta região os eslavos chegaram até o sul 

dos Bálcãs onde ocuparam terra do Império Romano Oriental.  Não foi uma invasão militar e 
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sim, mas uma imigração constante de famílias viajando a pé e se fixando nas margens 

desocupadas dos rios Elba, Saale e Ober.   

 

 
Figura 3 - Localização Povos Eslavos e Alemães 

 

Ao todo eram aproximadamente 20 tribos eslavas ocidentais, as principais eram: 

 

 POLABIAN E OBODRITE - Ocupavam o noroeste da Dinamarca. Aliás, o rei da Dinamarca 

Waldemar IV que morreu em 1375 tinha o título oficial de "Rei dos Wends", este título 

foi usado por monarcas dinamarqueses até 1972.   

 

 VILZIS - Ocuparam o norte da Pomerânia e oeste do mar Báltico.  
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 PLONI - Ocuparam áreas centrais próximas ao Rio Elba. 

 

 LUZICI - Habitavam o norte da região de Lusácia (Baixa Lusácia). O nome Lusácia foi 

dado pelos Luzici que ocuparam as terras entre os rios Saale e Mulde no sudoeste, 

 

 MILCENI - Habitavam ao longo do Rio Spree na região sul de Lusácia (Alta Lusácia). 

Também eram conhecidos como os eslavos brancos.  

 

1.1.02 - Os Sorábios 

 

Há cerca de 1500 anos os Sorábios vivem na região da Lusácia. O menor dos povos 

eslavos é uma das quatro minorias existentes na Alemanha (Frísios, Dinamarqueses, 

Sorábios e Manuches).   

 

Organizações e associações das minorias recebem subsídios do orçamento dos dois 

Estados e da Federação. Em 2007 a Fundação para o povo Sorábio recebeu cerca de 15,6 

milhões de Euros.  

 

A cultura e a língua sorábia, que resistiram à assimilação germânica a partir do século X, 

foram estimuladas desde 1945 pelas autoridades soviéticas e da Alemanha Oriental.  

 

A Lusácia (em alemão Lausitz, em polaco Łužyca e em checo Łużyce) é uma região 

histórica, por vez chamada Sórbia, no leste da Alemanha, sudoeste da Polônia (Baixa Silésia) 

e norte da República Checa.  
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1.1.03 - Ocupação Alemã na Lusácia 

 

As tribos ocidentais posteriormente ficaram conhecidas por Sórbios (ou também como 

Sorábios, Sorbs, Wends ou Wendisch). O Sórbios construíram várias fortificações e 

fundaram cidades, mais não conseguiram resistir os fortes ataques dos Germanos que 

lutavam para recuperar o seu território. Estes confrontos ocorreram entre os séculos 6 a 

10. Foram primeiramente mencionados em 631 d.C em uma crônica do escritor Fredegar 

que relatava a existência destas tribos nas regiões entre os rios Elba/Saale e Ober/Qeib.   

No século IX, a área ocupada pelos sorábios, povos eslavos da Lusácia (chamados 

Wandes pelos alemães), se estendia até o rio Saale (afluente do Elba).  
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Charles o filho mais Jovem de Carlos Magno, derrotou os Milceni e queimou sua 

fortaleza em 806. Em 928 caíram sob o domínio alemão. Henry o Lobo, Rei dos alemães, 

derrotou a tribo eslava em 932 e forçou a conversão para o cristianismo, O imperador Otto 

derrotou-os 963 e os colocou sob as regras alemãs. Os Milcenis foram finalmente 

subjugados por Ekkehard de Margrave em 990 e tiveram seu território incorporado no Sacro 

Império Romano Germânico. Os Milcenis foram gradativamente Germanizados ou fundidos 

com o Luzici. Os Sórbios originalmente viviam em pequenos clãs matriarcais sem qualquer 

unidade mútua, com isto eles estavam em desvantagem entre outras tribos organizadas 

como os seus vizinhos Germanos. 

Em em 1002 dos poloneses. Em 1033 o território foi reconquistado pelos alemães, que 

passaram a impor severas restrições sobre os habitantes sorábios. No ano de 1068 a cidade 

de Retra, conhecida como a cidade forte dos eslavos Polabios ao lado do rio Elba é capturada 

pelos Germanos, depois de dois séculos de resistência. Os habitantes foram germanizados. 

Em 1110 os Germanos tentam a captura e a conversão dos eslavos que ocupavam a costa 

báltica entre Kiel e o Vistula, houve forte reação. Em 1147 aconteceu uma grande cruzada 

contra os eslavos liderados pelo duque da Saxônia Henry (o Leão 1129,1195) e o príncipe 

Albert de Branderburg (O Urso). A maioria das terras entre o rio Elba de rios e Vistula 

incluindo Prússia Oriental ("Gothiskandza") foram recuperadas e as tribos eslavas foram 

expulsas e substituídas por agricultores e fazendeiros alemães, desde então estes territórios 

dos Sórbios estão sob domínio alemão. Em 1160 o líder eslavo abodrita foi capturado e 

morto pelo rei Henrique (o Leão), a sua capital Mikilinborg (entre Wismar e o lago Schwein 

da atual Mecklenburg) foi capturada.  Após a ocupação alemã e a germanização o território 

dos Sórbios foi bastante reduzia, ficando somente uma pequena região próxima da fronteira 

da Polônia, esta região é conhecida por Lusácia. 

Em 1548 foi traduzida ocorreu à primeira tradução do novo testamento para a 

linguagem de Sorábia por Jakubica de Miklaws. Em 1635 Lusácia foi anexado à Saxônia 

durante a guerra dos 30 anos (1618 - 1648) mais da metade da população dos Sórbios 

morreram. Os Sórbios fundaram importantes cidades como Danzig (Gdansk) e Königsberg 

(Kaliningrad). Devido às fortes pressões alemãs os Sórbios perderam suas origens eslavas e 

assimilaram a cultura alemã durante a expansão alemã (Drang nach Osten) dos séculos XII e 

XIII, na Alemanha restou somente a região de Lusácia. 
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Em 1815 o Baixo Lusácia foi transferido para a Prússia e a região passou a ser alvo de 

uma intensa campanha de germanização. Em 1949, Lusácia foi incorporado à República 

Democrática da Alemanha e os sorábios tiveram garantido o direito de usar sua própria 

língua e divulgar suas atividades culturais. 

 

No entanto, três grupos de Sórbios continuaram a existir ainda na Europa, incluindo 

Kashubian Wends na Pomerânia, os Wends na Hungria e o Sórbios na Lusácia da Saxônia e 

Branderburg. Muitos nomes de cidades alemãs e sobrenomes familiares têm origem nos 

Eslavos Ocidentais, Os nomes das cidades de Berlim, Dresden e Leipzig têm origem eslava e 

outras, por exemplo: 

 

Wenden (Nordrhein-Westfalen)  

Wenden (Niedersachsen)  

Wendeburg (Nieder Sachsen) 

Wehnde (Thüringen) 

Wenden (Baden-Württemberg) 

Wendessen (Niedersachsen) 

Wendehausen (Thüringen) 

Wendezelle (Nieder Sachsen) 

Wendhausen (Nieder Sachsen) 

Wendisch (Mecklenburg-Vorpommern) 

Wendisch (Nieder Sachsen) 

Wendischhorst (Sachsen Anhalt) 

Wendisch Priborn (Mecklenburg) 

Wendisch Rietz (Brandenburg) 

Wendisch Waren (Mecklenburg) 

Wendschott (Nieder Sachsen) 

Windischenbach (Baden Württemberg) 

Windischeschenbach (Bayern Oberpfalz)  

Windischholzhausen (Thueringen) 

Thalwenden (Thüringen) 

Wendischbrome (Sachsen Anhalt) 

Wünsch (Sachsen Anhalt) 

Wendenborstel (Nieder Sachsen) 

Wenden (Nieder Sachsen) 

Geiselwind (Bayern) 

Abtswind (Bayern) 

Burgwindheim (Bayern) 

Wendsee (Brandenburg) 

Wendischbaselitz (Sachsen) 

Wendland (Nieder Sachsen) 

Figura 4 - Cidades fundadas pelos Wends 

 

1.1.04 - Germanização dos Sorábios (Sorbian) pelos Saxões 

 

Após as numerosas guerras do século 10 e no início do 11,  os alemães iniciaram a 

reocupação das áreas dos sorábios, isto aconteceu geralmente de forma  pacífica. Isto 

aconteceu no oeste do rio Elba (por exemplo, em Pleissner e Osterland). O processo 

começou com a colonização por agricultores alemães de diferentes partes do Império no ano 

de 1100. Os habitantes Sorábios não foram expulsos, os lugares preferidos de ocupação 
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forma os lugares estratégicos, por exemplo nas travessias de rios, isso foi feito por exemplo 

em Meissen, Leipzig e Grimma. Esses lugares foram ocupados principalemnte por 

comerciantes alemães. Tais lugares foram rapidamente se tornando o ponto de partida para 

a assimilação dos eslavos.  

 

A aceitação das leis Saxãs eram favoraveis para os camponese eslavos, em comparação 

com os pesados impostos Sorábios. Para obter a cidadania alemã nas cidades não houve 

correlação eslavas, assim quem queria ser cidadãos, mais cedo ou mais tarde teve de aceitar 

o idioma alemão. No oeste rio Elba este processo de adaptação a lingua alemã foi concluido 

no século 14, isto também aconteceu entre 1327 e 1377 em Leipzig, Altenburg, Zwickau e 

Chemnitz. Já em 1425 a lingua as linguas Eslavas foram oficialmente proibidas nestas 

regiões. 

 

1.1.05 - Lusácia e os Sórbios 

 

A região ocupada pelos Micelni e Luzici ficou conhecida como Lusácia (Alemão Lausitz, 

Inglês Lusatia). É uma região histórica que está localizada entre Berlim e Dresden no leste da 

Alemanha, sudoeste da Polônia (Baixa Silésia) e norte da República Checa. O nome da 

Lusácia remonta à tribo dos Luzicis. Durante a conquista alemã foi dividida entre três 

províncias (Saxônia, Branderburg e Silesia). Naturalmente isto gerou uma grande confusão 

em documentos históricos entre os Wends Prussianos, Silesianos e Saxões.  

 

 
Figura 5 - Região ocupada pelos Sórbios no século V e VI 
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Estes tribos estabeleceram-se em uma região que ficava ao oeste ao rio Saale, ao sul e 

próximas das montanhas do Erzgebirge e do Fichtelgebirge, e no leste pelos rios Oder, Bober 

e Queiss.  A língua falada é o Lusácia é o Sorábio (também conhecido como Lusácio, Sorb, ou 

Wendisch), Sorábio possui dois dialetos, o Lusatian Superior que é parecido com o tcheco, e 

a Baixo Lusatian mais parecido com polonês. Os povoados de Bautzen (Lusatia Superior) e 

Cottbus (Baixa Lusatia) são as principais cidades. Sua história possui mais de mil anos. A 

linguagem originalmente era escrita com letras Góticas, embora desde que 1937 o alfabeto 

latino foi usado. 

 

Lusácia é a última população na Alemanha de etnia eslava. Somente no século 18 

começaram a se chamar Sórbios (Wends/Sorbs). Os Lusácios chegaram na região conhecida 

Lusácia durante século 5 d.C. Deste então estão sob domínio alemão (Saxônia e 

Branderburg), no século 11 foi ocupado pelos Poloneses, no século 14 pelos Boêmios. No 

século 16 a maior parte de sua população se tornou Luterana durante a reforma (depois do 

Conselho de Augsburg em 1530). 

 

No fim do século 19 havia 150.000 habitantes na região de Lusácia, sendo a maior parte 

de sua população falavam somente o dialeto local, posteriormente começaram a falar o 

alemão também. 

 

Nas revoluções Prussianas de 1848 muitos habitantes de Lusácia foram expulsos de 

Branderburg (Lusácia Superior), eles foram forçados a imigrar indo principalmente para 

Texas (Estados Unidos) e Austrália. 

 

Em 1854 aconteceu a primeira onda de imigração dos Sórbios para o estado do Texas nos 

Estados Unidos e Austrália. A cidade de Serbins no condado de Lee no Texas foi fundada por 

esses sórbios protestantes. A maioria dos sórbios se espalhou por toda a região central do 

Texas e foram assimilados pela cultura alemã da região. Ironicamente, o medo da 

assimilação pela cultura e língua alemã foi exatamente o motivo pelo qual eles deixaram a 

Europa. De qualquer forma, a identidade cultural permaneceu importante para algumas 

famílias. 
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Figura 6 - Lusácia 

 

Durante a segunda guerra mundial os habitantes de Lusácia foram proibidos de falar e 

escrever no dialeto local, na tentativa nazista de eliminar as origens eslavas desta região. 

Durante as inspeções dos militares da SS todos os livros encontrados escritos em Sorábio 

eram queimados. Os nomes de cidades e ruas foram mudados para alemão. Muitos 

professores que não aceitaram as ordens foram deportados e levados para campos de 

concentrações onde morreram.  

 

Após o fim da segunda guerra mundial aproximadamente cinco milhões de alemães dos 

Sudetos Alemães foram expulsos da Tchecoslováquia sendo que a maioria foi levada para 

Lusácia sob controle russo, isto gerou muita confusão e tensões em Lusácia embora os 

Wends/Sorbians já fossem a minoria da população. 
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Em 1945, após a segunda guerra mundial, a população de Lusácia tentou ser reconhecida 

com um estado independente com o apóio da Tchecoslováquia. A União Soviética não 

aceitou, os soviéticos estavam relutantes em ceder Lusácia devido a interesses territoriais 

práticos. Quando Moscou declarou que eles não ajudariam a causa dos Sórbios os tchecos 

retiraram seu apoio, com isto acabou a esperança para a Lusácia independente. 

 

 Porem Moscou somente permitiu a volta dos jornais escritos em dialeto local e o ensino 

de sua língua nas escolas em 1947. 

 

Desde a reunificação das Alemanhas em 1990 as minorias étnicas possuem o direito do 

ensino de seus dialetos nas escolas, da administração de suas cidades, o uso de placas de 

sinalização em ruas e estradas nas dias línguas (alemã e Sorábio). Em 2005 os Sórbios 

criaram o seu próprio partido político, o Wendische Volkspartei. Atualmente somente 10% 

da população de Lusácia são Sórbios, somente em algumas comunidades rurais eles são 

maioria como, por exemplo, Kamenz (cerca de 90%). 

 

 

1.1.06 - A Língua Sórbia 

 

Faladas pelos antigos eslavos do rio Elba estabelecidos no leste da Alemanha no século 

VI, as línguas sorábias ainda são faladas hoje em dia na Lusácia, província histórica situada 

nos atuais estados (Länder) da Saxônia e de Brandemburgo. O grupo se divide em duas 

línguas distintas, o Alto sorábio e o Baixo sorábio. A Sorábio (srbi) pertence ao ramo 

ocidental das línguas eslavas. Mantém semelhanças com o tcheco, o polonês e o esloveno, 

porém retém alguns elementos do velho eslavo. As línguas sorábias (também conhecidas 

como sórbias, lusacianas ou ainda lusácias) são um grupo de idiomas da família indo-

européia que pertencem ao grupo eslavo, frequentemente agrupados sob a denominação 

sorábio ou sórbio.  

 

Com uma língua própria e uma multiplicidade de tradições imprimiram sua marca à 

região ao sul do Estado de Brandemburgo e ao leste da Saxônia, onde se estima que existam 

cerca de 60 mil Sorábios. Conforme o último censo de 1981, cerca de 489.000 pessoas vivem 
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na região dos sorábios dos quais apenas 15.000 empregam a língua na comunicação diária. 

Os demais falantes optam pelo alemão. A cidade da região de Oberlausitz, que festejou seu 

milenário no ano de 2002, é o centro cultural dos sorábios e sede do seu órgão 

representativo - a "Domowina". 

 

A população de língua sórbia se fixou na região entre os rios Rio Saale (a oeste) e Rio 

Bober e Rio Queis (a leste); no norte se estendia desde onde hoje estão Berlim e Frankfurt; 

no sul estava limitada por Erzgebirge e Lasitzer Gebirge. As línguas vizinhas eram o polábio 

ao norte, o polonês a leste, a língua tcheca ao sul e o alemão a oeste. Portanto, o sórbio era 

falado numa região que se extendia a leste desde o rio Neisse no que hoje é território 

Polônia e incluía, a oeste, as terras onde posteriormente apareceram as cidades de Halle, 

Leipzig, Zwickau e Chemnitz.  

 

No decorrer dos séculos posteriores o território de língua sórbia se contraiu 

progressivamente até chegar ao século XIX, onde se estabelece a zona que atualmente 

delimita a língua sórbia, com seu limite setentrional a uns 80 km a sudeste de Berlim. O 

limite meridional está a menos de 8 km da República Tcheca. A população rural, desde o 

princípio do século XX foi predominantemente falante de sórbio, enquanto as cidades 

principais da região (Cottbus, Spremberg e Bautzen) foram sempre de língua alemã desde 

que foram fundadas na Idade Média.  

 

A região habitada pelos sórbios constituiu antigamente os margrávios (províncias 

fronteiriças) da Alta Lusácia e Baixa Lusácia, sendo por isso o sórbio também conhecido 

como lusaciano. Em alemão o termo mais comum até a Segunda Guerra Mundial foi 

wendisch, mas sorbisch também se usou. Após a guerra apenas a forma sorbisch foi usada 

oficialmente e agora é dominante, enquanto o termo wendisch foi resgatado na Baixa 

Lusácia a partir de 1991.  

 

O adjetivo equivalente tanto no alto quanto no baixo sórbio é serbski. Muito antes do 

século XIX a região falante de sórbio havia se convertido numa ilha rodeada de falantes de 

alemão e isolada do tcheco e do polonês. Desse século em diante a população falante de 

sórbio tem sido progressivamente diluída pela imigração alemã, pela emigração sórbia e a 
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tendência dos sórbios de preferir o alemão ao sórbio. Atualmente a região é de língua 

predominantemente alemã, o que não quer dizer que o sórbio esteja morrendo; há um 

enclave geográfico formado por 40 localidades a noroeste de Bautzen que são 

principalmente católicos e que formam uma comunidade fechada falante de sórbio. Este é o 

núcleo de uma população esparsa de sórbios por toda a Lusácia.  

 

Atualmente existem cerca de 60.000 pessoas que falam sórbio na Alemanha, todos são 

bilíngües em alemão. A Constituição alemã garante e apóia os direitos culturais dos sórbios. 

Existem jornais e revistas que sobrevivem com subsídios estatais.  

 

 

1.2 - Os Germanos 

 

Os alemães são um grupo étnico relativo à língua alemã e à cultura 

alemã. O conceito de quem é um alemão sofreu variações. Até ao século 

XIX, eram considerados alemães todos os falantes dos dialetos alemães, 

ou seja, os habitantes da Alemanha, Áustria e Suíça.  

 

Todavia, com a Unificação Alemã em 1871, o conceito de ser alemão 

passou a ser reduzido para os habitantes do território do novo país ou 

àqueles que lá têm origens, principalmente por ser a Alemanha o país que possui a maior 

população de alemães étnicos, deste modo o termo para substituir a antiga denominação de 

alemães étnicos passou a ser germânicos ou teutos (teutões), ou seja, pessoas que falam 

alemão e que se expressam na cultura germânica (alemães, austríacos, suíço-alemães, 

luxemburgueses, sudeto-alemães, alsacianos, etc.). 

 

O termo Alemão vem do latim ‘alamanus’, com o mesmo significado, tomada do 

germânico ‘alamans’, usado para referir-se a ‘todos os homens’. Chegou a nossa língua 

portuguesa a partir do francês ‘allemand’. Este gentílico é compartilhado com o espanhol 

‘alemán’, porém cabe observar que difere do inglês ‘german’ e do alemão ‘Deutsche’. 

 

 
Brasão da 
Alemanha 
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Quando ao gentílico ‘germano’, que também se aplica aos alemães, provém do latim 

‘Germanus’, vocábulo com que se denominava os povos bárbaros que habitavam a Europa 

Central, num território aproximadamente igual ao da atual Alemanha. 

 

Durante a idade da pedra, os bosques alemães estavam povoados por grupos de 

caçadores e coletores. Aproximadamente em 2300 AC chegaram os povos indo-europeus, 

antepassados dos germanos, que se instalaram no norte e no centro da Alemanha, os povos 

bálticos e os eslavos no leste e os celtas no sul e no oeste. De 1800 a 400 AC, os povos celtas 

do sul da Alemanha e da Áustria desenvolveram progressos no trabalho com o metal, 

configurando várias culturas. 

 

Entre os séculos II AC e V DC as tribos germânicas e celtas estiveram em contato com os 

romanos que controlavam o sul e o oeste da Europa e tentaram sem êxito estender seu 

domínio até o rio Elba. A fronteira se manteve nos rios Rin e Danúbio, onde construíram uma 

linha de fortificações. Nos séculos IV e V os hunos assolaram o território a partir da Ásia e os 

ostrogodos, visigodos, vândalos, francos, lombardos e outras tribos germânicas invadiram o 

Império romano. 

 

Os povos bárbaros eram de origem germânica e habitavam as regiões norte e nordeste 

da Europa e noroeste da Ásia, na época do Império Romano. Viveram em relativa harmonia 

com os romanos até os séculos IV e V da nossa era. Chegaram até a realizar trocas e 

comércio com os romanos, através das fronteiras. Muitos germânicos eram contratados para 

integrarem o poderoso exército romano. 

 

Os romanos usavam a palavra "bárbaros" para todos aqueles que habitavam fora das 

fronteiras do império e que não falavam a língua oficial dos romanos: o latim. A convivência 

pacífica entre esses povos e os romanos durou até o século IV, quando uma horda de hunos 

pressionou os outros povos bárbaros nas fronteiras do Império Romano. Neste século e no 

seguinte, o que se viu foi uma invasão, muitas vezes violenta, que acabou por derrubar o 

Império Romano do Ocidente. Além da chegada dos hunos, podemos citar como outros 

motivos que ocasionaram a invasão dos bárbaros: a busca de riquezas, de solos férteis e de 

climas agradáveis.  
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As tribos germânicas foram: 

 

• Godos 

o Visigodos - instalaram-se na região da Gália, Itália e Península Ibérica. 

• Ostrogodos - invadiram a região da atual Itália 

• Suevos - invadiram e habitaram a Península Ibérica 

• Alanos 

• Vândalos - estabeleceram-se no norte da África e na Península Ibérica 

o Asdingos 

o Silingos 

• Burgúndios - estabeleceram-se na sudoeste da França 

• Francos - estabeleceram-se na região da atual França e fundaram o Reino Franco 

(França) 

o Sálios 

o Ripuários 

• Lombardos - invadiram a região norte da Península Itálica 

• Hérulos 

• Anglos - junto com os saxões e instalaram-se no território da atual Inglaterra 

• Saxões - junto com os anglos e instalaram-se no território da atual Inglaterra 

• Frisões 

 

As maiorias destes povos organizavam-se em aldeias rurais “DORF”, compostas por 

habitações rústicas feitas de barro e galhos de árvores. Praticavam o cultivo de cereais 

como, por exemplo, o trigo, o feijão, a cevada e a ervilha. Criavam gado para obter o couro, 

a carne e o leite. Dedicavam-se também às guerras como forma de saquear riquezas e 

alimentos.  

 

A mistura da cultura germânica com a romana formou grande parte da cultura medieval, 

pois muitos hábitos e aspectos políticos, artísticos e econômicos permaneceram durante 

toda a Idade Média.  
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No final do século V o chefe dos francos, Clodoveu I, derrotou aos romanos e 

estabeleceu um reino que englobava a maior parte da Galia e o sudeste da Alemanha. Seu 

trabalho continuou no século VIII por Carlos Magno, que anexou o sul da Alemanha e 

dominou os saxões. O Império carolíngio não sobreviveu e depois da morte de Carlos Magno 

foi dividido entre seus três netos. 

 

Depois da morte do último monarca carolíngio, Oto I o Grande foi o primeiro rei saxão 

fortemente decidido a criar uma monarquia centralizada. Outorgou privilégios territoriais à 

Igreja, defendeu seu reino dos ataques exteriores e invadiu a Itália duas vezes. Durante 100 

anos (1024-1125) os reis da Germânia foram eleitos entre os francos que reinavam no 

ducado da Franconia. Os reis sálicos levaram o império ao seu ponto culminante. 

 

Conrado II, o Sálico foi o primeiro rei indiscutível da Alemanha. Foi sucedido pelo seu 

filho Henrique III, o Negro, que obrigou o duque da Boêmia a reconhecer sua autoridade. 

Aos seis anos de idade, Henrique IV sucedeu a seu pai e durante a regência, sua mãe, Inês de 

Poitiers, se viu obrigada a ceder a maior parte do território real. Henrique IV tentou 

recuperar a perda do poder imperial o que provocou a rebelião dos saxões. O resultado foi 

uma guerra civil de quase 20 anos. Henrique marchou sobre Roma, instalou o antipapa 

Clemente III e foi coroado imperador em 1084. Finalmente, traído e feito prisioneiro por seu 

filho (Henrique V), viu-se obrigado a abdicar. Henrique V continuou inutilmente as lutas de 

seu pai por manter a supremacia sobre a Igreja. Perdeu o controle da Polônia, Hungria e 

Boêmia. A Questão das investiduras terminou com a Concordata de Worms (1122), que 

estipulou que as nomeações episcopais teriam lugar perante a presença imperial sem 

simonia e o imperador investiria o candidato com os símbolos de seu cargo temporal antes 

que um bispo o fizesse com os símbolos espirituais. 

 

Os povos germânicos, nos séculos IX e X, continuavam a ser o terror para os Romanos, 

porém, foram evangelizados pelo maior missionário do continente europeu, Wynfrith, mais 

conhecido como São Bonifácio (+754 aprox.). Ele converteu a maior parte da Alemanha, 

implantando dioceses e mosteiros, conservando sempre estreita ligação com Roma. 
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Nos séculos XII e XIII a Alemanha e a Itália estiveram imersas na rivalidade existente 

entre duas famílias principescas: os Hohenstaufen da Suabia, denominados gibelinos na 

Itália, e os Welfs da Baviera e da Saxônia, conhecidos como guelfos na Itália. 

 

Com a morte de Henrique V os príncipes elegeram imperador a Lotario II, duque da 

Saxônia, que tentou converter e dominar ao leste. Depois de seu falecimento, os príncipes 

elegeram Conrado de Hohenstaufen, duque da Suábia e a guerra civil explodiram novamente 

(guelfos - gibelinos); enquanto, Conrado dirigia a desafortunada Segunda Cruzada, que se 

desenvolveu de forma paralela ao conflito guelfo-gibelino na Itália. 

 

Frederico I Barba-Roxa assumiu o título de imperador do Sacro Império Romano. 

Unificou a Alemanha e a Borgonha, declarou uma paz imperial e submeteu os guelfos. 

 

Henrique VI quis ampliar seus domínios. Para assegurar a paz na Alemanha, reprimiu 

uma rebelião, invadiu as cidades do norte da Itália, conquistou a Sicília e tentou criar um 

império no Mediterrâneo que se desmembrou rapidamente. Seu filho, Frederico II, herdou a 

Sicília, mas a Itália Setentrional reafirmou sua independência, conservando a Sicília. Para 

conseguir o apoio alemão em suas campanhas na Itália Setentrional, permitiu aos príncipes 

ser donos absolutos em seus próprios territórios. Conquistou os principais lugares cristãos 

da Terra Santa e depois das guerras com a Liga Lombarda tomou os Estados Pontifícios. 

 

O filho mais novo de Frederico herdou a Sicília e o título imperial, mas a Itália e a 

Alemanha nunca mais se uniram. Os papas, aliados aos franceses, expulsaram os 

Hohenstaufen da Sicília. A Alemanha sofreu a desordem do Gran Interregnum (1254-1273), 

durante o qual os inumeráveis estados em que estava dividida protagonizaram uma 

anarquia geral. 

 

No final do século XIII, o Império havia perdido a Polônia, a Hungria e o controle efetivo 

da Borgonha e da Itália. Dentro de suas fronteiras, os principados eram praticamente 

autônomos. Nas cidades o comércio teve um grande desenvolvimento. As cidades de Rin e 

cidades do norte formaram associações comerciais; a mais poderosa foi a Liga Hanseática. 
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No final da Idade Média, a grande estirpe de duques foi extinta e se criaram novos 

principados. Três casas reais - Habsburgo, Wittelsbach e Luxemburgo - lutaram pelos direitos 

dinásticos da coroa imperial. Em 1273 se pôs fim ao Gran Interregnum. Rodolfo I de 

Habsburgo ampliou as possessões de sua família. 

 

Durante o reinado de Sigismundo de Luxemburgo foi convocado o Concílio de Constança 

(1414-1418). O movimento husita convulsionou a Boêmia ao combinar os sentimentos 

tradicionais tchecos com o desejo de reformar em profundidade a Igreja. 

 

Com seu enteado Alberto V, o Ilustre, a coroa imperial tornou-se hereditária da casa dos 

Habsburgo. Seu sucessor, Frederico III da Estiria, perdeu a Hungria e a Boêmia, e vendeu 

Luxemburgo para a França, enquanto lutava contra os príncipes alemães e os turcos 

alcançavam as fronteiras do Império.  

 

Maximiliano I desenvolveu uma política matrimonial em benefício de sua família. 

Mediante o matrimônio de seu filho, Felipe I o Belo, com a herdeira da Espanha, Joana I a 

Louca, Maximiliano assentou as bases para a futura união das coroas de Castela e Aragão 

com o Império. Como no resto da Europa, o século XV foi uma época de transição da 

economia feudal da Idade Média para a economia monetária da época moderna, processo 

que criou tensões entre todas as classes da sociedade, enquanto as cidades se tornavam 

cada vez mais importantes. 

 

Em 1519, Carlos I da Espanha e V da Alemanha sucedeu a seu avô Maximiliano como 

imperador do Sacro Império Romano. Dedicou sua vida a preservar um império medieval 

unido na fé, um esforço infrutífero na sociedade plural criada pelos reformadores e as forças 

seculares. Os protestantes estavam divididos: além dos luteranos haviam cristãos 

reformistas inspirados pelo teólogo suíço Ulrico Zuinglio e radicais anabatistas. 

 

Pela Paz de Augsburgo (1555), ficou reconhecido o luteranismo, mas não ocorreu o 

mesmo com os calvinistas. Carlos abdicou em 1556. Seu vasto Império se dividiu: as 

possessões espanholas e borgonhesas passaram a seu filho Felipe II, enquanto que o título 

imperial e as possessões imperiais foram para seu irmão Fernando I de Habsburgo. 
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Enquanto os imperadores Fernando I e seu filho Maximiliano II estiveram ocupados com 

a ameaça da invasão turca, o protestantismo se expandiu na Alemanha, mas seu progresso 

se deteve pela Contra-reforma. O Concílio de Trento (1545-1563), modificou a doutrina e o 

culto católicos e impediu a reconciliação com os protestantes. 

 

A tensão entre ambas religiões conduziu à guerra dos Trinta Anos que finalizou pela paz 

de Westfalia (1648). Reconhecia-se a soberania e a independência de cada estado do Sacro 

Império Romano Germânico e a religião seria determinada por seu príncipe; foi aceita a 

situação existente em 1624 no aspecto religioso, ao estabelecer que as propriedades dos 

Habsburgo, o sul e o oeste da Alemanha eram católicos e os protestantes podiam manter as 

propriedades adquiridas. 

 

Politicamente o Sacro Império Romano Germânico (ou I Reich) continuou com tal 

denominação, mas havia perdido todas as pretensões à universalidade e a um governo 

centralizado. No final do século XVII e início do XVIII, o Império estava eclipsado pela França 

e pela Inglaterra. A estrutura imperial dependia de grande quantidade de príncipes menores; 

os Wettins da Saxônia, os Welfs de Brunswick-Luneburgo se converteram em eleitores de 

Hannover, os Wittelsbachs da Baviera, os Habsburgo da Áustria e os Hohenzollern de 

Brandeburgo eram as famílias hegemônicas no Império e dominavam aos outros príncipes. 

 

Apenas haviam se recuperado da guerra dos Trinta Anos quando os príncipes e o 

imperador se enfrentaram em uma série de novas lutas dinásticas. No oeste, os príncipes se 

envolveram em quatro guerras para frear as intenções de Luís XIV de estender o território 

francês até o Reno. 

 

Os príncipes alemães se encaminharam para o norte e o leste, onde entraram em 

conflito com a Suécia no mar Báltico, produzindo-se duas guerras, denominadas de Norte. 

Os alemães também tiveram que enfrentar os turcos otomanos, que se expandiram no 

sudeste da Europa. Eugênio de Sabóia os venceu em Senta (1697) e os Habsburgo foram 

anexados a maior parte da Hungria. A família dos Hohenzollern tinha territórios 
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geograficamente desconectados no oeste. Fora do Império, a área mais importante era a 

Prússia, que se converteu em um reino independente em 1701. 

 

Frederico Guilherme I da Prússia era um militar dedicado a unir suas dispersas 

possessões em um único Estado moderno onde a presença do militar seria constante. 

Frederico II o Grande dedicou a maior parte de sua vida a estender o território da Prússia 

para a costa da Áustria e da Polônia. 

 

O imperador Carlos VI, ansioso em manter unificados os domínios dos Habsburgo, 

promulgou a Sanção Pragmática em 1713, declarando que sua filha Maria Teresa I da Áustria 

lhe sucederia. Quando morreu em 1740, os eleitores da Baviera e da Saxônia rechaçaram a 

Sanção Pragmática. Frederico II invadiu a Silésia, precipitando a guerra da Sucessão austríaca 

(1740-1748). Maria Teresa assinou a paz com ele em 1742, cedendo-lhe a Silésia. 

 

O surgimento da Prússia como uma grande potência levou a uma mudança de alianças e 

a novas hostilidades. A intenção de Maria Teresa de reconquistar a Silésia deu lugar a uma 

série de alianças que conduziriam à guerra dos Sete Anos (1756-1763). 

 

Durante 18 anos os Estados alemães estiveram implicados de forma diferente em cinco 

guerras contra os exércitos da França revolucionária e napoleônica. No início a Áustria e a 

Prússia perderam muitos territórios, mas em 1812 Napoleão foi derrotado na campanha da 

Rússia. Frederico Guilherme III da Prússia, junto com a Áustria e a Rússia, derrotou Napoleão 

em Leipzig (1813). No Congresso de Viena (1814-1815) os Estados vencedores de Napoleão 

redesenharam o mapa da Europa. O Sacro Império Romano Germânico, com mais de 240 

estados, foi substituído pela Confederação Germânica formadas por 39 estados. Muitos 

alemães queriam estabelecer um governo liberal de acordo com uma Constituição que 

garantisse a representação popular e outras medidas. Também tinham esperanças na 

unificação nacional.  

 

Os soberanos da Prússia e da Áustria e os recentemente coroados reis da Baviera, 

Hannover, Württemberg e Saxônia, temerosos de qualquer usurpação de sua soberania, 
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opuseram-se ao liberalismo e ao nacionalismo. Áustria, Prússia, Rússia e Grã-Bretanha 

formaram a Quádrupla Aliança para suprimir qualquer ameaça aos acordos com Viena. 

 

As revoluções liberais de 1830 e 1848 em Paris estenderam-se sobre a Europa. Os 

confrontos também alcançaram a Baviera, a Prússia e o sudoeste da Alemanha, mas foram 

esmagados rapidamente na Áustria, Hungria e Prússia. 

 

Prússia e Áustria fizeram planos divergentes para a futura unificação alemã. Na Prússia, o 

rei Guilherme I, junto a seu primeiro-ministro, Otto von Bismarck, decidiram fazer da Prússia 

um poderoso Estado. 

 

Depois da Guerra Áustro-prussiana, a Áustria cedeu Veneza para a Itália, e a Prússia foi 

anexada a Schleswig-Holstein, Hannover e outros estados, e organizou a Confederação da 

Alemanha do Norte (1867) sem a Áustria. Bismarck culminou sua estratégia com a Guerra 

Franco-prussiana, depois da qual, em 1871, Guilherme foi proclamado imperador do Império 

Alemão (o II Reich). 

 

Una vez unificados os diversos Estados alemães sob o Império dirigido pela Prússia, 

Bismarck fez uma série de alianças para proteger a Alemanha de qualquer agressão exterior. 

No interior fomentou a Revolução Industrial. Bismarck considerou que a Igreja católica 

ameaçava a supremacia do Estado alemão. Iniciou assim a Kulturkampf (luta cultural) 

durante a qual suprimiu muitas ordens religiosas. 

 

O Império não funcionava de forma democrática. Bismarck dirigiu uma perseguição ao 

Partido Socialista, precursor do Partido Social-democrata alemão e preparava suprimir a 

Constituição. Entretanto, o novo imperador Guilherme II da Prússia o destituiu, por querer 

governar o Império de forma pessoal.  

 

Guilherme II manteve a Tríplice Aliança (1882) da Alemanha, Áustria e Itália. Para 

equilibrar a situação, a Rússia concordou com uma aliança em 1894 com a França. A Grã-

Bretanha, durante muito tempo neutra, clarificou suas diferenças coloniais com a França e 
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com a Rússia, o que teve como resultado a formação do Tríplice Acordo. Desta forma, a 

Europa se dividiu em dois blocos armados. 

 

A crise do Marrocos e dos Bálcãs intensificou os antagonismos. Guilherme II interveio 

duas vezes no Marrocos (1905, 1911), que a França pretendia, para proteger os interesses 

alemães na África. A Áustria foi anexada em 1908 às províncias turcas da Bósnia e 

Herzegovina. O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Fernando de Habsburgo em 

Sarajevo, em junho de 1914, foi à faísca que iniciou a I Guerra Mundial.  

 

As tropas da Alemanha invadiram e avançaram pela neutra Bélgica com a intenção de 

tomar Paris de surpresa, mas os alemães encontraram mais resistência na Bélgica do que se 

esperava, apesar de quase chegaram a Paris. Entretanto, os britânicos e os franceses 

frearam o avanço alemão na batalha de Marne. Enquanto os russos atacaram o leste, 

mergulhando a Alemanha na temida guerra de duas frentes. 

 

Os alemães derrotaram várias vezes os russos. Os aliados bloquearam a Alemanha para 

impossibilitar o fornecimento de alimentos e matérias-primas, contando com o apoio dos 

Estados Unidos que entrou na guerra em 1917. A Rússia pediu a paz, que foi assinada em 

1918. Os alemães lançaram uma ofensiva final no oeste, mas os aliados resistiram. 

 

O chanceler anunciou que Guilherme II abdicou e se demitiu. O dirigente do Partido 

Social-democrata Friedrich Ebert proclamou a República. A Alemanha teve que enfrentar os 

duros termos do Tratado de Versalhes em 1919: perdeu a Alsácia e Lorena a favor da França, 

e a Prússia Ocidental passou para a Polônia. Também perdeu suas colônias e teve que ceder 

suas instalações siderúrgicas, linhas ferroviárias e barcos comerciais, assim como sua força 

naval. Além disso, tiveram que aceitar a plena responsabilidade como causadores da guerra 

e pagar as indenizações. 

 

A crise econômica fez piorar a situação. Pelo Plano Dawes (1924), foi revista à quantia e a 

modalidade de pagamento das reparações de guerra e se proporcionaram empréstimos do 

exterior. Durante cinco anos a Alemanha desfrutou de uma estabilidade social e 
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prosperidade relativa; em 1926 se incorporou à Sociedade das Nações. Entretanto, a crise 

econômica mundial de 1929 colocou o país uma vez mais no desastre. 

 

Em meio à depressão econômica, as eleições de 1932 fizeram com que o Partido 

Nacional-socialista (nazista) fosse o de maior representação no Reichstag. Em 1933, com o 

apoio de elementos de extrema direita, Hitler foi eleito chanceler. O novo Parlamento 

aprovou a Lei de Poderes Especiais permitindo a Hitler controlar todos os aspectos da vida 

alemã e criar o III Reich. 

 

Todos os partidos políticos, exceto o Nacional-socialista foram considerados ilegais. O III 

Reich buscou ser economicamente auto-suficiente. O sistema propagandístico contou com o 

apoio da Gestapo. Os judeus sofreram com as leis discriminatórias, sendo privados da 

cidadania e excluídos das atividades civis e profissionais, e depois da denominada Noite dos 

cristais quebrados, centenas de milhares de judeus fugiram do país. 

 

As ocupações da França, da Bélgica, dos Países Baixos, Noruega, Dinamarca, Iugoslávia e 

da Grécia fizeram com que milhões de judeus ficassem sob o domínio nazista. Ainda houve 

colaboradores nos territórios ocupados que ajudavam aos nazistas, a resistência a sua 

política foi importante. Até o final da guerra, os judeus mortos chegaram à cerca de seis 

milhões no que ficou conhecido como o Holocausto. 

 

Os desejos da Alemanha de buscar uma revisão do Tratado de Versalhes pela força 

tornaram inúteis os esforços realizados pelos os outros países que queriam evitar o 

confronto militar, o que conduziu à II Guerra Mundial.  

 

Em 1942, a Grã-Bretanha, porém resistia e os Estados Unidos havia entrado na guerra 

depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Em 1943, a ofensiva soviética conduziu 

gradualmente as tropas da Alemanha para o oeste. As forças do Eixo na África do Norte 

foram derrotadas e a Itália foi invadida. A Alemanha, a partir de 1942, começou a ser 

bombardeada de forma intensiva, mas Hitler recusou render-se. As forças britânicas e 

americanas desembarcaram na Normandia em 1944 e avançaram para a fronteira alemã, 
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enquanto os soviéticos faziam o mesmo na frente oriental. Hitler se suicidou antes dos 

tanques soviéticos entrarem em abril de 1945 em Berlim. 

 

A rendição incondicional da Alemanha pôs fim ao III Reich. Os aliados reduziram a 

Alemanha às suas fronteiras anteriores ao início da contenda e ainda destinaram uma parte 

de seu território oriental a Polônia como forma de compensar as terras ocupadas pela União 

Soviética até o Oder. A Alemanha foi dividida em quatro zonas de ocupação, mas como as 

políticas dos aliados divergiam, a Alemanha praticamente foi dividida em duas partes. Em 

1948, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França uniram suas zonas de ocupação e encorajaram 

aos alemães a formar um governo democrático. A URSS, por sua vez, criou outro Estado. Em 

1949 foram formados dois Estados alemães: a República Federal Alemã, ou Alemanha 

Ocidental e a República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental. 

 

O governo da Alemanha Oriental caiu em 1989. Com a derrubada do muro de Berlim e 

outras barreiras migratórias mais de 200.000 alemães orientais entraram na Alemanha 

Ocidental. Ambas as Alemanhas realizaram a união econômica e monetária em julho de 

1990, e em outubro foi dissolvida à República Democrática Alemã: todos seus cidadãos se 

converteram em súditos da República Federal Alemã. A coalizão dirigida por Helmut Kohl 

conseguiu a vitória nas eleições de 1990. 

 

Com a dissolução da antiga URSS e a evolução política européia, os Estados Unidos 

começaram a reduzir suas forças militares na Alemanha. 

 

Atualmente a Alemanha é formada por 16 estados: 
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1. Baden-Württemberg  
2. Baviera (Bayern)  
3. Berlim (Berlin)  
4. Brandemburgo (Brandenburg)  
5. Bremen (Estado)  
6. Hamburgo (Hamburg)  
7. Hessen  
8. Mecklemburgo-Pomerânia 

Ocidental (Mecklenburg-
Vorpommern)  

9. Baixa Saxônia (Niedersachsen)  
10. Renânia do Norte-Vestfália 

(Nordrhein-Westfalen)  
11. Renânia-Palatinado (Rheinland-

Pfalz)  
12. Sarre (Saarland)  
13. Saxônia (Sachsen)  
14. Saxônia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)  
15. Schleswig-Holstein  

16. Thuringia (Thüringen) 

 

Figura 7 - Estados da Alemanha 

 

1.2.01 - A língua Alemã 

 

Embora a língua alemã exista há mais de mil anos, o país conhecido atualmente como 

Alemanha foi unificado somente em 1871, em Versalhes, quando o Império Alemão, dirigido 

pela Prússia, foi constituído. A Alemanha permaneceu um império com povos de diferentes 

origens nacionais por mais 50 anos. Este foi o segundo "Reich" alemão. "Reich" é traduzido 

geralmente por "império" mas pode também significar "reino" ou "país". 

 

O alemão (Deutsch), membro do grupo ocidental das línguas germânicas é uma das 

principais línguas do mundo. É falado principalmente na Alemanha, Áustria, Liechtenstein, 

na maior parte da Suíça, no Luxemburgo, na região italiana do Tirol Meridional, no voivodato 

polaco de Opole (Oppeln), nos cantões orientais da Bélgica, em partes da Romênia e na 

região francesa da Alsácia (Elsass).  

 

Adicionalmente, várias antigas possessões coloniais destes países, como a Namíbia, têm 

populações significativas de língua alemã, e existem minorias de língua alemã em vários 

países da Europa de Leste, incluindo a Rússia, a Hungria e a Eslovênia.  
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O alemão também é falado na América do Sul, em certas regiões do sul do Chile, em 

algumas comunidades da Argentina e do Paraguai, mas principalmente em certas porções do 

Brasil meridional.  

 

Cidades como Pomerode, Brusque, Teutônia e Santa Cruz do Sul são apenas alguns 

exemplos de localidades onde se pratica a língua alemã. As estimativas atuais oscilam entre 

dois a cinco milhões de falantes deste idioma no Brasil.  

 

O alemão é a única língua oficial na Alemanha, Liechtenstein e Áustria. É língua co-oficial 

na Bélgica (com francês e neerlandês), Luxemburgo (com francês e luxemburguês), Suíça 

(com francês, italiano e romanche) e na Itália (no Tirol Meridional). É uma das 21 línguas 

oficiais da União Europeia. 

 

Os dois dialetos mais difundidos no Brasil são o hunsriqueano riograndense ou 

(Riograndenser Hunsrückisch) ou simplesmente como Hunsrückisch1. Ambos estes dialetos 

são provenientes de regiões da Europa onde surgiram originalmente. Muitos imigrantes de 

outras regiões da Alemanha acabavam adotando o Riograndenser Hunsrückisch no Brasil 

depois de uma ou mais gerações.  

 

O uso da língua alemã no Brasil entrou em declínio na década de 1930, quando foi 

proibida pelo presidente Getúlio Vargas. O Brasil havia declarado guerra contra a Alemanha 

e os imigrantes alemães não podiam mais falar seu idioma natal, também foi proibido o 

aprendizado nas escolas. Os imigrantes continuaram falando seus dialetos dentro de casa e 

em lugares privados, mas a maioria acabou por adotar definitivamente o português como 

língua mesmo depois de ter acabado a guerra. O idioma alemão do Brasil é mantido 

principalmente no lar e nas comunidades.  

 

No ano de 2004 são comemorados por todo o sul do país os 180 anos da imigração e do 

regionalismo teuto-brasileiro. Note-se que a maioria dos teuto-brasileiros que é bilíngüe 

 
1   Hunsrückisch é um dialeto falado na Alemanha e classificado como um dos dialetos que formam o grupo 
Moselfränkisch, falado no Palatinado Renano ou em Rheinland-Pfalz; e segundo dialeto alemão mais falado no 
Brasil é o pomerano (Pommersch/Pommeranisch). 
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somente fala no dialeto com as pessoas mais chegadas e, portanto, o dialeto passa por 

despercebido na maioria dos casos. 

 

A língua alemã também é uma das preferidas por estudantes secundários e 

universitários. Cerca de 120 milhões de pessoas, ou um quarto dos europeus têm o alemão 

como língua materna. O alemão é a terceira língua estrangeira mais popular no mundo e a 

segunda na Europa (depois do inglês), EUA e Ásia Oriental (Japão). É uma das línguas oficiais 

da União Européia. 

 

O alemão é escrito utilizando o alfabeto latino. Além das 26 letras padrão, possui três 

vogais com Umlaut (ä, ö e ü), bem como um símbolo especial para "ss": o eszett ou scharfes 

es ("ß"), que entretanto não se usa em todas as ocasiões em que aparece o ss. Assim, 

escreve-se Straße, mas essen. 

 

1.2.01.01 - Os Dialetos Alemães 

 

O termo dialeto é usado para definir as diferenças regionais de certa língua. O termo 

"Deutsch" (alemão) é usado por diversos dialetos da Alemanha, nos países circunvizinhos e 

na América do Norte e na América do Sul. Embora seja uma única língua o alemão possui 

mais de uma dezena de variações ou dialetos, estes dialetos estão divididos em três grupos, 

o baixo-alemão (ou baixo-saxão), médio-alemão (ou Hochdeutsch) e alto-alemão (ou alemão 

superior). O termo "alto, médio e alto” é usado nos dialetos referindo-se à localização 

geográfica e não a qualidade do dialeto.  

  

A língua alemã oficial chamada "Hochdeutsch" foi criada por Martinho Lutero. Este padre 

que deu início ao movimento protestante traduziu a Bíblia para um alemão com as palavras 

mais comuns entre os mais importantes dialetos então falados no norte e no centro da 

Alemanha.  Não havia uma língua unificada na Alemanha, mas uma centena de dialetos. A 

linguagem de Lutero acabou tornando-se ao longo dos séculos o idioma erudito que virou o 

“Hochdeutsch”, a língua oficial do governo, das escolas e da imprensa daquele país europeu.  

Com o passar do tempo os outros dialetos passaram a serem encarados como "alemão 

errado", o que é uma idéia errônea. Trata-se de línguas com certas semelhanças, se bem que 
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há alguns dos dialetos que são quase totalmente diferentes do Hochdeutsch, como por 

exemplo o Holandês. 

 

Figura 8 - Divisões dos dialétos da lingua alemã 

 

Os dialetos do baixo-alemão (ou baixo-saxão), são mais próximos aos dialetos Baixo-

Francônicos, como o neerlandês, do que aos dialetos do alto alemão e, por uma perspectiva 

lingüística, não são partes da língua Alemã oficial. 

 

Os dialetos do alto-alemão falado por comunidades germânicas nos antigos países da 

União Soviética e pelos judeus asquenazes têm várias características únicas, o iídiche. As 

variantes austríacas e suíças fazem parte do "alemão-superior".  

 

Existem também dialetos distintos do Alemão que são ou foram falados na América, 

incluindo o alemão da Pensilvânia, o alemão do Texas, o Hutterite German, e o 

Riograndenser Hunsrückisch (Hunsrückisch), falado em por toda a região sul do (Brasil), no 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e mesmo em partes da Argentina, Paraguai e 

Uruguai que faz fronteira com o sul do Brasil. Riograndenser Hunsrückisch é uma forma 

brasileira do Hunsrückisch falado na região do Hunsrück do Palatinado Renano ou Rheinland-

Pfalz. Esta palavra significa em alemão antigo "lombas altas", em alusão ao fato de as colinas 

daquele território ser semelhante a "lombos de carneiros", Hunsrück fica perto da França. 

Este dialeto tem diferenças acentuadíssimas de vocabulário e pronúncia com relação ao 

alemão oficial, o "Hochdeutsch", ou seja, "alemão clássico" ou "alemão de nível". 
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DIALETOS ALEMÃES 

Nome Características 

Bávaro Fala de abreviaturas e diminutivos. 

O temperamento calmo do bávaro geralmente o leva a falar devagar, mas 
também faz com que ele economize saliva, abreviando diversas palavras num 
único som.  

Berlinense Sem fronteiras, nem gramática. 

O dialeto berlinense é uma mistura muito própria de variantes lingüísticas e 
culturais. Além de sua predileção por neologismos, o berlinense não faz 
muita questão de declinações e outras regras gramaticais. 

Alemânico Na ponta da língua de seis países. 

Os alemânis deixaram o rastro de sua variante lingüística em diversos países. 
Mas isso não quer dizer que todos os falantes de alemânico se entendam. 

Hamburguês "bom-dia" cedo, à tarde e à noite. 

O dialeto típico de Hamburgo não é o único falado na cidade hanseática. 
Outra variante remete à língua escrita adotada em alguns principados, antes 
da unificação da Alemanha.  

Dialeto de 
Hessen 

O alemão com chiados. 

Não existe um dialeto único em Hessen, mas sim diversas variantes dialetais 
semelhantes. A forma original foi preservada por emigrantes alemães na 
Hungria.  

Kölsch O dialeto melódico. 

O dialeto de Colônia não é apenas uma variante lingüística, é um modo de 
vida. Apesar de ser quase tão difícil como uma língua estrangeira, muita 
gente tem interesse em aprender a tranqüila litania dos renanos.  

Baixo-
alemão 

O falar arcaizante. 

Alemão do norte (Norddeutsch) e baixo-alemão (Plattdeutsch) são 
designações bastante genéricas para os dialetos falados em diversas regiões 
do norte da Alemanha. No litoral do Báltico e no interior, o dialeto 
provavelmente é mais falado que nas cidades.  

Suábio Lacônico e diminutivo. 

O suábio tem fama de pão-duro. Dizem que economiza até nas palavras, pois 
é monossilábico e gosta de falar tudo no diminutivo. O dialeto falado em 
Baden-Württemberg e em partes da Baviera é cultivado por grande parte da 
população, em todas as suas variantes regionais. 

Saxônio A língua de Lutero. 

O saxônio é um dos dialetos com maior grau de rejeição entre os alemães. 
Muitos saxônios até se envergonham de seu falar. Isso, apesar de serem os 
que falavam o alemão mais exemplar. Lutero não traduziu a Bíblia para o 
alemão e sim para o saxônio. 

Fonte: Deustch Welle (www.dw-word.de) 
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1.2.02 - Sacro Império Romano-Germânico (892 a 1806) - I Reich 

 

O Sacro Império Romano-Germânico, ou o Santo Império Romano da Nação Germânica 

(em alemão Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, em Latim Sacrum Romanorum 

Imperium Nationis Germanicæ) foi um reagrupamento político das terras da Europa 

ocidental e central na Idade Média, atacado e dissolvido em 1806 por Napoleão Bonaparte. 

O adjetivo sacro aparece somente no reino de Frederico Barbarossa - atestado em 1157. 

 

Foi o herdeiro do Império do Ocidente dos Carolíngios, que desapareceu em 924. Tinha 

como objetivo restaurar o império romano, o que justifica o termo romano no seu nome. No 

entanto, Henrique II gravará no seu selo: Renovatio Regni Francorum (Renovação do Reino 

dos Francos). E o império, em seu todo, é chamado Imperium Teutonicorum (Império 

Teutônico). 

 

O império surge com o coroamento imperial de Otão I da Germânia em 2 de fevereiro de 

962. Em 982, Oto II, seu filho, toma o título de Imperator Romanorum (Imperador dos 

Romanos). Henrique II é sagrado Rex Romanorum (Rei dos Romanos) em 1014. No século XII 

fala-se do Sacro Império, que se torna em 1254 em Sacro-Império Romano, para terminar na 

sua forma final no final do século XV. 

 

 

1.2.03 - Confederação Alemã ou Liga Alemã (1815 a 1866) 

 

A Confederação Germânica (Deutscher Bund em alemão) foi a estrutura de associação 

política dos principais territórios de língua alemã, criada no Congresso de Viena de 1815, sob 

hegemonia austríaca, que sucedeu ao milenário Sacro Império Romano-Germânico, 

dissolvido em 1806 pelas invasões napoleônicas. Integrava o estado austro-húngaro e 

prusso, 34 principados e 4 cidades-livres. 
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As suas fronteiras eram aproximadamente as mesmas fronteiras do Sacro-Império por 

alturas da Revolução Francesa, exceptuando o território que corresponde hoje à Bélgica. Os 

seus membros, drasticamente reduzidos a cerca de 30 em relação aos mais de 200 que 

constituíam o Sacro-Império, dispunham de plena soberania e comprometiam-se a uma 

defesa mútua, mantendo em conjunto uma série de fortalezas no Luxemburgo, em Mainz, 

Rastatt, Ulm e Landau. Os assuntos políticos, naturalmente limitados devido à grande 

autonomia dos estados-membro, discutiam-se na Dieta Federal, sob presidência austríaca, 

de Frankfurt. 

  

Mapa da Confederação Germânica.Foi dissolvida em 1866, após a vitória prussa na 

Guerra austro-prussiana, causada pela rivalidade entre estes dois estados pela hegemonia 

política sobre os territórios de língua alemã -- e substituída pela Confederação da Alemanha 

do Norte (Norddeutscher Bund), estrutura análoga, mas sob hegemonia prussiana e 

excluindo a Áustria. O posterior Império Alemão (Deutsches Reich), proclamado em 1871, 

integrou os membros da Liga à exceção da Áustria, Luxemburgo, Limburgo e Liechtenstein. 

 

 

1.2.04 - A Confederação da Alemanha do Norte 

 

Federação da Alemanha do Norte (Norddeutscher Bund, em alemão) foi formada em 

1867, após a dissolução da Liga Alemã. Integrada por 22 estados do norte da Alemanha, 

luteranos, foi na verdade um arranjo transitório, pois durou apenas até a fundação do 

Império Alemão, em 1871. Teve, porém, o condão de fortalecer o controle da Prússia sobre a 

Alemanha setentrional (papel semelhante desempenhou a Zollverein no sul do país). 

Ficaram de fora da Federação a Áustria e a Baviera. 
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1.2.05 - A Unificação da Alemanha em 1871 - II Reich 

 

O espaço territorial alemão na segunda metade do século XIX era 

formado por diferentes reinos, ducados ou até mesmo cidades livres. Toda 

essa região sofria grande influência das duas principais potências de língua 

alemã da região: a Áustria e a Prússia. O território alemão vivia basicamente 

numa estrutura feudal, em plena Idade Contemporânea. Havia apenas dois 

fatores que influenciaram no desejo da unificação: o fato de todos falarem 

uma mesma língua e terem a mesma base cultural. Logo no início do século XIX o desejo da 

unidade nacional já podia ser notado, principalmente nos meio acadêmicos e literários. 

Freiherr vom Stein, na Prússia tentou implantar um programa político inspirado nessa 

pretensão, porém acabou sendo afastado em 1808. Após isso, a Áustria reimplantou sua 

influência e o nacionalismo alemão ficou inoperante até 1848, quando ocorreram diversas 

Revoluções por toda a Europa.  

 

Unificação Alemã foi um processo iniciado em meados do século XIX e finalizado no ano 

de 1871, para a integração e posterior unificação de diversos estados germânicos em apenas 

um: a Alemanha. O processo foi liderado pelo primeiro-ministro prussiano Otto von 

Bismarck, conhecido como chanceler de ferro, e culminou com a formação do Segundo Reich 

(Império) alemão. 

 

 

1.2.06 - A Republica de Weimar 

 

Ao final da Primeira Guerra Mundial, instaurou-se na Alemanha a República de Weimar, 

tendo como sistema de governo o modelo parlamentarista democrático. O presidente da 

república nomeava um chanceler, que seria responsável pelo poder Executivo. Quanto ao 

poder Legislativo, era constituído por um parlamento (Reichstag). 

 

As circunstâncias em que foi criada a República de Weimar foram muito especiais. 

Prestes a perder a Primeira Guerra Mundial, a liderança militar alemã, altamente autocrática 

e conservadora, atirou o poder para as mãos dos democratas, em particular o SPD, que 

 
Bismark 
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acabou por ter de negociar a paz (e a derrota na Guerra). Com isto, ficava no ar um 

saudosismo de uma nação outrora poderosa, nos tempos do imperador, em comparação 

com as novas realidades democráticas, cheias de derrotas e humilhações. Sebastian Haffner 

chamou-lhe uma "república sem republicanos". Kurt Tucholwski chamou-lhe: "o negativo de 

uma monarquia, que só não o é porque o monarca fugiu" (o imperador Wilhelm II viu-se 

obrigado a abdicar). Esta situação política, que alguns compararam a um presente 

envenenado à democracia, acabou por lançar os fundamentos que permitiram mais tarde a 

Hitler posicionar-se como o arauto de um regresso ao passado imperial e antidemocrático da 

Alemanha. 

 

 

1.2.07 - Império Alemão (1871 a 1918) 

  

O Império Alemão (Deutsches Reich) foi um estado, na região da atual Alemanha, 

existente desde a sua consolidação como estado-nação em janeiro de 1871 (fim da 

Unificação Alemã) até à abdicação do Kaiser Guilherme II em novembro de 1918, após a 

derrota Primeira Guerra Mundial. 

 

A expressão Segundo Reich (do alemão, Reich significa reino ou império) refere-se ao 

mesmo período histórico naquele país (os que a empregam consideram o Sacro Império 

Romano-Germânico (843-1806) como um primeiro império alemão). Seguindo este mesmo 

raciocínio, os nazistas chamavam de Terceiro Reich o regime nacional-socialista de Hitler 

(1933-1945). 

 

O Império Alemão (1871-1918), conseqüência do processo de unificação da Alemanha. 

Otto von Bismarck, chanceler da Prússia, concebeu uma estratégia para unificar a Alemanha 

sob o controle prussiano que envolveu três vitórias militares: 

 

 aliar-se à Áustria para derrotar a Dinamarca na Segunda Guerra do Schleswig, em 1864, 

de modo a adquirir o Schleswig-Holstein;  

 aliar-se ao Reino de Itália e provocar a Guerra Austro-prussiana de 1866 contra o 

Império Austríaco, de maneira a alijar esta última dos assuntos internos da Alemanha e 
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a permitir a fundação – sem a interferência e participação austríacas – da Confederação 

da Alemanha do Norte, precursora direta do Império Alemão de 1871; e  

 provocar a Guerra Franco-prussiana de 1870-71 contra a França, após a qual a 

Confederação foi transformada no Império Alemão e o Rei Guilherme da Prússia foi 

proclamado Kaiser da Alemanha unificada, com o título de Guilherme I.  

  

A unificação da Alemanha tornou nítido o problema de incorporar ao novo Estado-nação 

a população de origem polonesa da Prússia Oriental (75% de alemães, 19% de poloneses), da 

Prússia Ocidental (66% de alemães, 33% de poloneses) e da província de Posen (62% 

poloneses, 38% de alemães), que haviam pertencido à União Polaco-Lituana, bem como a 

Silésia (75% de alemães e 25% de poloneses). O maior crescimento demográfico do 

contingente de origem polonês daquelas províncias, associado ao Ostflucht (migração de 

alemães do leste para o oeste industrializado da Alemanha), fez com que o leste do Império 

adquirisse um caráter cada vez mais polonês. Bismarck e outros empreenderiam uma 

política de “germanização” das minorias polonesas no leste. 

 

 
Figura 9 - Império Alemão (1871-1918) 

 

Estados integrantes do Império Alemão: 

 

 Reinos 
 

1. Baviera (Bayern)  
2. Prússia (Preußen)  
3. Saxônia (Sachsen)  
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4. Württemberg  
 

 Grão-ducados 
 

1. Baden  
2. Hesse (Hessen)  
3. Mecklenburg-Schwerin  
4. Mecklenburg-Strelitz  
5. Oldenburg  
6. Saxe-Weimar-Eisenach (Sachsen-Weimar-Eisenach)  

 
 Ducados 

 
1. Anhalt  
2. Brunswick (Braunschweig)  
3. Saxe-Altenburg (Sachsen-Altenburg)  
4. Saxe-Coburg-Gotha (Sachsen-Koburg-Gotha)  
5. Saxe-Meiningen (Sachsen-Meiningen)  

 
 Principados 

 
1. Lippe  
2. Reuss-Greiz (antiga linha)  
3. Reuss-Schleiz-Gera (nova linha)  
4. Schaumburg-Lippe  
5. Schwarzburg-Rudolstadt  
6. Schwarzburg-Sondershausen  
7. Waldeck  

 
 Cidades livres 

 
1. Bremen  
2. Lübeck  
3. Hamburgo  

 
 Território imperial 

 
1. Alsácia-Lorena (Elsaß-Lothringen)  
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1.2.08 - A Alemanha Nazista (1933 a 1945) - III Reich 

 

A Alemanha Nazista, ou o III Reich foi o nome adotado no tempo em que vigorou o 

regime nazista (de 1933 a 1945) para a Alemanha e o grande império formado pelas nações 

por ela conquistadas para servir sob o domínio da Raça Ariana preconizada por ele. O nome 

foi escolhido pelas idéias do Partido Nacional Socialista alemão (Nationalsozialismus - 

nazismo), liderado por Adolf Hitler. 

 

Alguns dos eventos mais marcantes durante esse tempo foram: o início da Segunda 

Guerra Mundial; a perseguição e expulsão dos judeus em solo germânico; a forte 

propaganda; o crescimento econômico da Alemanha; o militarismo; e a rejeição ao 

comunismo. 

 

 

1.2.09 - A Alemanha Após 1945 

 

Após a derrota do país na Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, a Alemanha 

permaneceria dividida por 40 anos, com cada uma das partes integrando blocos econômico-

ideológicos opostos. Em 1990, com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, a 

Alemanha foi reunificada. 

 

Os alemães referem-se com freqüência a 1945 como a Stunde Null (a hora zero), para 

descrever o quase-total colapso do país. Na Conferência de Potsdam, a Alemanha foi 

dividida pelos Aliados em quatro zonas de ocupação militar; as três zonas a oeste viriam a 

formar a República Federal da Alemanha (conhecida como Alemanha Ocidental), enquanto 

que a área ocupada pela União Soviética se tornaria à República Democrática da Alemanha 

(conhecida como Alemanha Oriental), ambas fundadas em 1949. A Alemanha Ocidental 

estabeleceu-se como uma democracia capitalista e a sua contraparte oriental, como um 

Estado comunista sob influência da URSS. Em Potsdam, os Aliados decidiram que as 

províncias a leste dos rios Oder e Neisse (a "linha Oder-Neisse") seriam transferidas para a 

Polônia e a Rússia (Kaliningrado). O acordo também determinou a abolição da Prússia e a 
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repatriação dos alemães que residiam naqueles territórios, formalizando o êxodo alemão da 

Europa Oriental. 

 

Durante o verão de 1989, mudanças políticas ocorridas na Alemanha Oriental e na União 

Soviética permitiram a reunificação alemã. Alemães orientais começaram a emigrar em 

grande número para o lado ocidental, via Hungria, quando o governo húngaro decidiu abrir 

as fronteiras com a Europa Ocidental. Milhares de alemães orientais ocuparam missões 

diplomáticas da Alemanha Ocidental em capitais do leste europeu. A emigração e 

manifestações em massa em diversas cidades pressionaram o governo da Alemanha Oriental 

por mudança, o que levou Erich Honecker a renunciar em outubro; em 9 de novembro de 

1989, as autoridades alemãs orientais surpreenderam o mundo ao permitir que seus 

cidadãos cruzassem o Muro de Berlim e outros pontos da fronteira comum e entrassem em 

Berlim Ocidental e na Alemanha Ocidental - centenas de milhares aproveitaram a 

oportunidade. O processo de reformas na Alemanha Oriental culminou com a reunificação 

da Alemanha, em 3 de outubro de 1990. 

 

 

1.2.10 - A reunificação da Alemanha em 1990 

 

A reunificação da Alemanha (Deutsche Wiedervereinigung, em alemão) ocorreu em 3 de 

outubro de 1990, quando o território da antiga República Democrática da Alemanha (RDA ou 

Alemanha Oriental) foi incorporado à República Federal da Alemanha (RFA ou Alemanha 

Ocidental). Após as primeiras eleições livres na RDA em 18 de março de 1990, as 

negociações entre as duas Alemanhas culminaram no Tratado de Unificação 

(Einigungsvertrag, celebrado em 31 de agosto de 1990), enquanto que o entendimento 

entre a RDA e a RFA e as quatro potências de ocupação (Estados Unidos da América, França, 

Reino Unido e União Soviética) resultaram no chamado "Tratado Dois Mais Quatro" 

(celebrado em 12 de setembro de 1990), que outorgava independência plena ao Estado 

alemão reunificado. A Alemanha reunificada continuava a integrar a Comunidade Européia 

(posteriormente, União Européia) e a OTAN. O termo "reunificação" é empregado para 

diferenciá-la do processo histórico de unificação da Alemanha, em 1871. 
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1.2.11 - Os Alemães Atualmente 

 

Atualmente, a maioria dos alemães étnicos vive no território Alemão. Até a década de 

1920, a maior parte da população da Áustria se considera etnicamente alemã, mas hoje em 

dia, após anos de independência, apenas entre 5-10% dos austríacos declararam-se como 

etnicamente alemães, apesar de todos estes serem alemães étnicos, porém não são de 

nacionalidade alemã, ou seja, não nasceram dentro do território da Alemanha, mas sim 

dentro do território germânico (germanófono). Expressivas populações etnicamente alemãs 

são encontradas em diversas partes do mundo. 

 

Há pessoas etnicamente alemãs em outros países fora da Alemanha. Na Suíça, apesar de 

a maior parte da população ser falante do alemão, existe uma identidade nacional separada, 

o mesmo ocorre na Áustria, Luxemburgo e Liechtenstein. Na Itália existe uma população de 

225.000 pessoas na região autônoma do Tirol Meridional que falam a língua alemã. Na 

região de Alsácia e Lorena, na França, o alemão era falado pela maior parte da população, 

porém, após a Guerra, o governo francês passou a atuar na assimilação dessas pessoas, 

embora os falantes de alemão sejam cerca de 1,5 milhão. Outras populações falantes do 

alemão podem ser encontradas nos Países Baixos (380 mil), Bélgica (71 mil) e Dinamarca (23 

mil). 

 

Nos países vizinhos da Alemanha, como Polônia, República Checa, Eslováquia, Hungria e 

Eslovênia a população etnicamente alemã sempre foi numerosa e significativa, porém, após 

a Segunda Guerra Mundial, a maioria dessas populações foi expulsa pelo governo desses 

países (com exceção da Hungria) sem motivo algum e o restante que permaneceu aí, com 

exceções de populações isoladas, foi assimilada nas últimas décadas. Na Rússia, os alemães 

do Volga representam uma significativa população desde o século XVIII. 

 

Na África, a maior parte da população etnicamente alemã vive na Namíbia, onde formam 

6% da população (150 mil). A Austrália recebeu um grande número de imigrantes alemães e 

seus descendentes formam 4% da população (750 mil). No censo de 2000, 44 milhões de 

norte-americanos (15% da população) declararam ter ascendência alemã, porém, apenas 1,5 
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milhões são falantes da língua alemã. A etnia alemã é a mais numerosa nos Estados Unidos. 

No Canadá, 2,7 milhões de pessoas declararam ter ascendência alemã (9% da população). O 

Brasil possui a maior população etnicamente alemã. Baseado em estimativas, 

aproximadamente doze milhões de brasileiros (7% da população) possuem ascendência 

alemã. Cerca de 400 mil argentinos possuem ascendência alemã. Significativas populações 

podem ser encontradas no Paraguai, Chile e outros países latino-americanos. 

 

 

1.3 - Os Saxões 

 

1.3.01 - A tribo Saxã 

 

Durante os séculos III e IV d.C., surgiram na Germânia as grandes confederações tribais 

dos alamanos, bávaros, turíngios, francos, frísios e saxões, em substituição às pequenas 

tribos dispersas da região. Exceto pelos Saxões (Saxones, em latim), todas as demais 

confederações eram governadas por reis; os Saxões, porém, encontravam-se divididos em 

alguns grupos independentes, liderados por chefes, e em tempo de guerra elegiam um 

duque. Os Saxões eram originalmente uma pequena tribo que vivia nas margens do Mar do 

Norte, entre os rios Elba e Eider, no que é hoje o Holstein. O nome tem origem em uma faca 

de pedra chamada SAX que foi inventada por esta tribo. 

 

Ao longo dos séculos III e IV, os saxões expandiram seu território em direção ao ocidente, 

pela força das armas, e seu nome passou a indicar a grande confederação tribal que se 

estendia na direção oeste até a antiga fronteira romana, próxima ao Reno. Ao sul, os saxões 

atingiram Eichsfeld e, nos séculos seguintes, absorveram a maior parte da Turíngia. Ao leste, 

controlaram territórios até os rios Elba e Saale. Juntamente com a tribo germânica dos 

anglos imigraram para a ilha da Grã-Bretanha onde deram origem aos anglo-saxões e a 

língua inglesa. 

 

Ao tentar avançar sobre a Gália, os saxões entraram em conflito com os francos que 

viviam às margens do Reno. O rei franco Clóvis I (481-511) unificou as diversas tribos francas, 

conquistou a Gália romana e aceitou, com seu povo, o cristianismo. O novo Reino Franco 
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submeteu o cristianismo todas as tribos germânicas, exceto os saxões. Pelos cem anos 

subseqüentes, opor-se-iam militarmente os francos e os saxões. Carlos Magno finalmente 

venceu os Saxões na guerra que duraram 30 anos (772 a 804) e os converteu-os ao 

cristianismo. Além do aspecto prático de evitar as pilhagens anuais promovidas pelos Saxões 

em terras de Francos ao longo do Reno, Carlos Magno lançou mão, também, do aspecto 

religioso na conversão de pagãos.  

 

 

1.3.02 - O Ducado Medieval da Saxônia 

 

Quando o Reino Franco foi partilhado pelo Tratado de Verdun (843), o território a leste 

do Reno tornou-se o Reino da Frância Oriental, do qual surgiria a Alemanha. Os reis francos 

orientais da dinastia carolíngia não conseguiram impor uma autoridade central forte, razão 

pela qual cada uma das tribos germânicas viu-se forçada a defender-se sozinha contra os 

ataques dos normandos e dos eslavos e a eleger duques para liderá-las na defesa. O primeiro 

duque Saxão foi Otão, o Ilustre (880-912), da dinastia Liudolfinger, que controlou a Turíngia. 

Seu filho Henrique I, o Passarinheiro, eleito rei da Germânia (919-936), é apontado 

tradicionalmente como o fundador do Império Germânico medieval. Otão I, filho de 

Henrique, foi o primeiro rei da Germânia a receber do papa a coroa imperial romana (962) e 

é, portanto, contado entre os Sacros Imperadores Romano-Germânicos. A dinastia otoniana 

(saxã, portanto) dos imperadores germânicos encerrou-se com o reinado de Henrique II 

(1002-1024). 

 

Henrique I (o Passarinheiro) e Otão I mantiveram, ambos, o título de duque da Saxônia e 

combateram os eslavos a leste da Germânia. Otão subjugou os territórios eslavos na 

margem direita dos rios Elba e Saale e evangelizou-os. Dividiu a região recém-conquistada 

em margraviatos, dos quais se destacam a Marca do Norte (a partir da qual se desenvolveu o 

Reino da Prússia) e o Margraviato de Meissen (do qual surgiria o Reino da Saxônia). Ao se 

tornar soberano sobre o território polonês, a dinastia otoniana contribuiu para a conversão 

dos Poloneses ao cristianismo. 
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Em 960, Otão I transferiu para o Conde Hermano (Hermann, em alemão) a autoridade 

ducal sobre a Saxônia; mais adiante, o título ducal tornar-se-ia hereditário na família de 

Hermano (os Billung). Este ducado Saxão medieval constituiu o cerne da oposição dos 

príncipes germânicos ao poder imperial durante o período dos imperadores francônios. Com 

a morte do Duque Magnus em 1106, a linhagem ducal Saxã extinguiu-se. O Imperador 

Henrique V (1106-1165) outorgou então o ducado, na forma de feudo, ao Conde Lotário de 

Supplinburg, quem, em 1125, tornou-se rei da Germânia; com sua morte em 1137, transferiu 

o ducado da Saxônia a seu genro, o Duque Henrique (o Orgulhoso), da Casa de Welf. Seu 

filho, Henrique, o Leão, estendeu o controle germânico aos atuais territórios de 

Meclemburgo e Pomerânia. Henrique recusou-se a apoiar o Imperador Frederico I 

Barbarossa (dos Hohenstaufen), na campanha deste último contra as cidades lombardas em 

1176, o que o levou a ser julgado e condenado em 1180 por uma corte em Wurzburgo; em 

1181, derrotado por um exército imperial, Henrique viu-se obrigado a se entregar. Exilado, 

seus domínios Saxões foram desmembrados. A maior parte do território - o agora chamado 

Ducado de Vestfália - foi entregue ao arcebispo de Colônia. 

 

1.3.03 - A Saxônia Eleitora 

 

A Saxônia nos séculos IX e X era apenas um ducado que abrangia quase todo o norte da 

Alemanha. Mais tarde se desenvolverão a Baixa Saxônia, futuro Hanover, e a Alta Saxônia. 

Em 1356, o duque da Alta Saxônia se tornará Eleitor: em 1697, o eleitor Frederico Augusto I 

se torna Rei Augusto II da Polônia. 

 

Após a dissolução do ducado Saxão medieval, o nome de Saxônia passou a ser aplicado a 

uma pequena parte do antigo ducado localizada no Elba, nos arredores da cidade de 

Wittenberg. Recebeu-a Bernardo da Ascânia, 2º filho de Alberto (o Urso), fundador da Marca 

de Brandemburgo (de onde surgiria o Reino da Prússia). 

 

Os descendentes de Bernardo dividiram o território, acrescido do Lauenburgo, em duas 

partes: Saxe-Wittenberg e Saxe-Lauenburgo. Com a promulgação da Bula Dourada, ou Bula 

de Ouro, do Imperador Carlos IV, em 1356, a dignidade eleitoral foi atribuída ao duque de 

Saxe-Wittenberg que se tornou um dos sete Eleitores. Ao se extinguir sua linha Saxe-
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Wittenberg em 1423, passou a dignidade eleitoral à dinastia Wettin: o Imperador 

Sigismundo outorgou o território e a dignidade eleitoral ao Margrave Frederico de Meissen 

ou Mísnia, apelidado o Belicoso, que o ajudara contra os jussitas. Margraves desde 1127, os 

Wettin em 1264 herdarão a Turíngia e a partir de 1347 tinham o título de condes palatinos 

de Saxe. Este nome Saxe ficará doravante reservado ao conjunto de seus domínios como 

eleitores de Saxe, até 1806. 

 

Os Wettin trouxeram consigo os Margraviatos de Meissen ou Mísnia e da Turíngia, 

fundindo-os com o Saxe-Wittenberg naquele ano, num território que viria a ser 

posteriormente chamado de “Saxônia”. 

 

Em 1485, os netos de Frederico I, Ernesto e Alberto, reunidos em Leipzig, dividiram 

novamente o território, ficando Ernesto com o Ducado da Saxônia, o Landgraviato da 

Turíngia e a dignidade eleitoral, enquanto que Alberto III recebia o Margraviato de Meissen 

(a linhagem estabelecida por Alberto viria a substituir a de Ernesto, no século XVI, na 

dignidade eleitoral, e seria chamada linha Albertina). 

 

A revolta protestante do século XVI ocorreu sob a proteção dos eleitores do Saxe-

Wittenberg. O Eleitor Frederico (o Sábio), estabeleceu uma universidade em Wittenberg em 

1502, da qual Martinho Lutero tornou-se professor de filosofia em 1508. Em 31 de outubro 

de 1517, Lutero pregou as suas Noventa e Cinco Teses na porta da igreja do castelo daquela 

cidade, dando início à Reforma Religiosa. O eleitor não abraçou a nova interpretação do 

cristianismo de imediato, mas procurou proteger Lutero. O sucessor de Frederico, seu irmão 

João, o Constante, foi um fervoroso luterano que depôs todos os sacerdotes católicos em 

seu território e assegurou que a liturgia e a confissão luteranas fossem corretamente 

aplicadas. 

 

Em 1531, João formou, juntamente com outros príncipes alemães, a Liga de Esmalcalda, 

cujo objetivo era a manutenção da doutrina protestante e a defesa comum contra o 

Imperador Carlos V, opositor da nova doutrina. Seu filho João Frederico, o Magnânimo, 

também foi um dos chefes da Liga e se opôs ao imperador e ao catolicismo. Foi derrotado e 

capturado por Carlos V na Batalha de Mühlberg, em 1547. Pela Capitulação de Wittenberg, 
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daquele ano, João Frederico (da linhagem Ernestina dos Wettin) foi obrigado a entregar o 

Saxe-Wittenberg e a dignidade eleitoral ao Duque Maurício de Saxe-Meissen (da linhagem 

Albertina da mesma família). Com isso, o Eleitorado da Saxônia passou a compreender o 

Saxe-Wittenberg e o Saxe-Meissen, sob o controle da dinastia Albertina da família Wettin 

que, embora protestante, havia apoiado o imperador contra a Liga de Esmalcalda. 

 

Durante a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), o Eleitor João Jorge procurou manter-se 

neutro, mas terminou por apoiar a Suécia quando o exército imperial avançou sobre a 

Saxônia. Após a Batalha de Nördlingen (1634), celebrou com o imperador a Paz de Praga 

(1635), pela qual a Saxônia receberia os Margraviatos da Alta e da Baixa Lusácia, na condição 

de feudo da Boêmia. O Tratado de Vestfália (1648) impediria a Saxônia de estender seu 

território ao longo do Baixo Elba e confirmou a preponderância da Prússia. 

 

Com a conversão do Eleitor Frederico Augusto I em 1697, a família governante da 

Saxônia voltou a abraçar o catolicismo, embora a população continuasse a ser a maioria 

luterana. 

 

Quando Napoleão e a Prússia entraram em conflito, a Saxônia aliou-se, de início a 

Prússia, mas terminou por juntar-se à França e a integrar a Confederação do Reno. O Eleitor 

Frederico Augusto III recebeu então (1805, um ano antes da dissolução do Sacro Império 

Romano-Germânico) a dignidade de rei da Saxônia, com o título de Frederico Augusto I. 

 

 

1.3.04 - O Reino da Saxônia 

 

O novo reino aliou-se à França em todas as guerras napoleônicas dos anos 1807-1813. Na 

batalha de Leipzig (1813), que resultou na derrota de Napoleão, as tropas Saxãs desertaram 

para o lado aliado; o rei da Saxônia foi levado prisioneiro para a Prússia. O Congresso de 

Viena entregou à Prússia grande parte do território Saxão, que se tornou à província 

Prussiana da Saxônia. 
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O Reino da Saxônia manteve apenas uma pequena área com cerca de um milhão e meio 

de habitantes; tornou-se membro da Confederação Germânica, fundada em 1815. Apoiou a 

Áustria contra a Prússia na luta destas últimas pela supremacia na Alemanha. Com a Prússia 

vencedora na guerra de 1866, viu-se obrigada a aderir à Confederação da Alemanha do 

Norte, liderada pelos Prussianos. Em 1871, o Reino da Saxônia tornou-se um dos estados do 

novo Império Alemão; continuou organizada como um reino até 1918, quando o império foi 

abolido e criou-se a República de Weimar. O último rei da Saxônia foi Frederico Augusto III, 

que abdicou em 1918. 

 

 

1.3.04 - Saxônia Após 1918 

 

Após 1918, a Saxônia tornou-se um estado da República de Weimar. O estado foi 

dissolvido em 1952 e dividido em três Bezirke baseados em Leipzig, Dresden e Karl-Marx-

Stadt (hoje Chemnitz). O estado foi restabelecido após a reunificação da Alemanha, em 

1990. 

 

 

1.3.05 - Os Saxões na Inglaterra 

 

No século 1 os Saxões tiveram uma influência importantíssima na unificação das regiões 

da Inglaterra. Devido às dificuldades em Roma enfrentadas pelo Império, as legiões 

romanas, em 410 A.D., se retiram da ilha de Britannia, deixando seus habitantes celtas à 

mercê de inimigos. Uma vez que Roma já não dispunha de forças militares para defendê-los, 

os celtas, em 449 A.D., recorrem às tribos germânicas Anglos e os Saxões para obter ajuda. 

Estes, entretanto, de forma oportunista, acabam tornando-se invasores, estabelecendo-se 

nas áreas mais férteis do sudeste da Grã-Bretanha, destruindo vilas e massacrando a 

população local. Os celta-bretões sobreviventes refugiam-se no oeste.  

 

Aos poucos foram dominando a Península, começando pelo leste e pelo sul, chamando-a 

então de Inglaterra. Houve resistência do povo Britânico, mas em Dore (agora um bairro na 

região oeste da cidade de Sheffield), no ano de 829, o Rei Eanred de Northumbria assumiu a 
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derrota do seu exército e se entregou ao seu rival, o Rei Egbert de Wessex, que assim se 

tornou o primeiro Rei Saxão de toda Inglaterra.   

 

Os dialetos germânicos falados pelos anglos e pelos saxões que vão dar origem 

posteriormente ao inglês.  A partir daí, a história da língua inglesa é dividida em três 

períodos: Old English, Middle English e Modern English. A primeira metade do século I, 

quando ocorreram as invasões germânicas, marca o início do período denominado Old 

English. Atualmente a principal região que foi ocupada pelos Saxões se chama Pais de Gales. 

 

 
Figura 10 - Anglos-Saxões na Inglaterra 

 

 

1.3.06 - A cidade de Dresden 

 

No século VI os germânicos que habitavam o Vale do Elba se dirigiram para o Oeste. A 

região foi então ocupada pelos povos eslavos que fundaram a pequena vila chamada 

Drezdany. No início do século X, as tropas germânicas comandadas pelo rei Heinrich I 

conquistaram as regiões eslavas entre Saale e o Elba. O castelo de Meißen, construído em 

929, tornou-se o centro do poder germânico. Dois séculos mais tarde, aos conquistadores 

germânicos sucederam os colonos germânicos, que logo dominaram a população eslava. Ao 

longo das novas rotas comerciais estabeleceram-se artesãos e comerciantes. Os 

assentamentos foram proporcionados pelos senhores feudais e tinham os direitos 

municipais. No século XII, os marqueses de Meißen ordenaram a construção de um castelo 
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numa elevação às margens do Elba, que protegia uma importante travessia do rio próxima 

do povoado de Drezdany.  

 

Dresden nos tempos de Augusto I. Quando o Príncipe Friedrich August I., chamado “o 

Forte“, adquiriu a coroa real polonesa, Dresden tornou-se capital de importância 

continental. A cidade transformou-se totalmente.  

 

A destruição de Dresden três meses antes do final da Segunda Guerra Mundial, cinco 

ataques aéreos seguidos destruíram, entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 1945, todo o 

centro da cidade de Dresden e grandes áreas da periferia da cidade. Cerca de 35.000 pessoas 

morreram de forma cruel. O centro histórico e cultural tão valioso de Dresden foi enterrado 

sob 18 milhões de metros cúbicos de ruínas. Em Maio de 1945 o exército russo ocupou 

Dresden. No início dos anos 50 iniciou-se a reconstrução com prédios residenciais e 

administrativos no centro. Em 1964 a reconstrução do castelo Zwinger foi concluída.  

 

 

1.4 - Áustria 

 

A Áustria na antiguidade foi ocupada por celtas, posteriormente a região foi conquistada 

pelos romanos no ano 15 (A.C.). Com a desintegração do Império Romano no século V, o 

território foi ocupado por sucessivos povos bárbaros: vândalos, godos, hunos, lombardos e 

ávaros. Depois de uma breve estabilidade sob o comando de Carlos Magno, aconteceu a 

disputa entre nobres germânicos que levou a criação do ducado da Áustria em 1156. No século 

XV, os Habsburgo tornaram-se monarcas do Sacro Império Romano-Germânico, tendo a Áustria 

como principal estado. Os domínios austríacos expandiram-se até o século XVIII. Com a guerra 

com a França (1791 a 1814) implicou na perda de territórios e selaram o fim do Sacro Império 

Romano-Germânico. 
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1.4.01 - Império Austríaco dos Habsburgo (1804-1867) 

 

O Império Austríaco dos Habsbrugo (em alemão Kaisertum Österreich) começou em 11 

de agosto de 1804 em reação à criação do Primeiro Império Francês por Napoleão I. O 

primeiro imperador da Áustria foi Franz I, o qual detinha até então o título de Sacro-

Imperador Romano, ao qual ele abdicou quando o Império foi absolvido na reorganização da 

Alemanha de 1806. No processo de manter o seu título imperial, ele elevou a Áustria de um 

arquiducado para um império e daí a Áustria tornou-se totalmente independente de 

qualquer vínculo com a Alemanha. O Império Austríaco dos Habsburgo era forma-do por 

povos bem diferentes: alemães, húngaros, tchecos, eslovacos, poloneses, romenos, rutenos, 

sérvios, croatas, eslovenos e italianos. Conscientes de sua individualidade eram os húngaros, 

que gozavam de certa autonomia. Após várias tentativas de reforma constitucional, o 

Império Austríaco foi transformado no Império Austro-Húngaro em 1867 sob Francisco José I 

da Áustria, o qual concedeu estatuto igual aos territórios húngaros. 

 

O território do Império Austríaco era composto de : 

 

 Reino da Boêmia (Königreich Böhmen) 
 Reino da Hungria (Königreich Ungarn)  
 Reino da Dalmácia (Königreich Dalmatien)  
 Reino de Galícia e Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien)  
 Reino da Croácia e Eslovênia (Königreich Kroatien und Slawonien) 
 Reino Lombardo-Vêneto (Lombardo-Venezianisches Königreich)  
 Arquiducado da Áustria (Erzherzogtum Österreich)  
 Ducado de Caríntia (Herzogtum Kärnten)  
 Ducado de Carniola (Herzogtum Krain)  
 Ducado de Salzburg (Herzogtum Salzburg)  
 Ducado de Silésia (Herzogtum Schlesien)  
 Ducado de Estíria (Herzogtum Steiermark)  
 Ducado de Bucovina (Herzogtum Bukowina)  
 Ducado da Sérvia e Tamiš Banat (Woiwodschaft Serbien und Tamisch Banat)  
 Grande Principado da Transilvânia (Großfürstentum Siebenbürgen)  
 Margraviato de Morávia (Markgrafschaft Mähren)  
 Condado Principesco do Tirol (Gefürstete Grafschaft Tirol)  
 Condado de Gorícia e Gradisca (Grafschaft Görz und Gradisca)  
 Vorarlberg  
 Ístria (Istrien)  
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Após a década de 1820, os habitantes do império Áustrica viviam sob forte pressáo. O 

Império cobrava pesados tributos aos seus  súditos para ajudar a pagar as despesas de uma 

guerra recente com os exércitos de Napoleão, juntamente com outras necessidades 

financeiras desta monarquia. As forças militares do Império Austríaco precisava de tropas de 

reposição para atender seus interesses políticos e militares, especialmente para guardar 

suas fronteiras extensas contra os interesses rival. Serviço militar obrigatório de 6 anos para 

a maioria dos homens era uma exigência. Somente o homem mais velho da família herdava 

terras de propriedade de uma família e era geralmente isentos do serviço militar. Muitas 

famílias de agricultores rurais não possui qualquer terra. Homens sem terra poderiam 

trabalhar arrendamento terras agrícolas, como trabalhadores agrícolas ou de juntar as forças 

armadas. Terras agrícolas disponíveis limitado, principalmente na Boêmia. Como a 

população aumentou ao longo do tempo, naturalmente, a oportunidade de adquirir terras e 

alguma segurança econômica simplesmente não era possível para muitas pessoas. Além 

disso, a prática da servidão existiu oficialmente até uma revolução em 1848. Antes deste 

tempo, senhores feudais tinham muitos servos, a maior parte da população camponesa éra 

serva. Portanto, uma combinação de altos impostos, a falta de capacidade de muitos 

homens para adquirir terras e à exigência do serviço militar contribuíram para uma 

generalizada falta de oportunidade econômica para muitos camponeses. 

 

 

1.4.02 - O Império Austro-Húngaro (1867-1918) 

 

No ano de 1867, o Império Austríaco foi derrotada pela Itália e Prússia. O resultado 

deste evento histórico foi o desenvolvimento de um acordo entre a Áustria e a Hungria que 

criou uma nova Monarquia Dual.  Em 1868, a liderança húngaro introduziu várias leis 

rigorosas. Essas leis incluem uma disposição que fez Hungaro a língua oficial de várias 

regiões que antes era alemã e checo. Húngaro foi ensinado nas escolas primárias e usado 

para manter registro oficial. Nomes de cidades e sobrenomes foram mudados para hungaro.  

 

O Império Austro-Húngaro foi um Estado europeu, sucessor do Império Austríaco dos 

Habsburgo. Resultou de um compromisso entre as nobrezas austríacas e húngaras em 1867. 

O império no início tinha uma imensa área territorial: do Lago de Constança até a 
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Transilvânia, da Boêmia até Bósnia. Mais de 52 milhões de pessoas viviam no país 

multiétnico, cuja capital era Viena. 

 

O império Austro-Húngaro existiu no período 1867-1918,  cobria uma grande área de 

terras da Europa, incluindo as atuais Áustria, República Checa e Hungria. O Império era 

composta de 11 grupos étnicos, a metade da população era alemão ou húngaro. A 

população checa composta por cerca de 13% e foi considerado uma minoria. As línguas 

oficiais eram alemães e húngaros.  

 

A estrutura multiétnica do novo império e o tratamento desigual dado às diversas 

províncias levou a uma grande tensão interna. Devido a estes problemas gerou um grande 

fluxo imigratório, muitas pessoas do norte Boêmia (Sudetos Alemães) imigraram para a 

América Latina. A maior parte da família Wünsch imigrou neste período. 

 

O atentado contra o príncipe herdeiro austríaco Francisco Ferdinando foi a causa 

imediata para a deflagração da Primeira Guerra Mundial em 1914. Mas o conflito acabaria 

levando à desestruturação do Estado austríaco. O Império desintegrou-se no final da I 

Guerra Mundial. No dia 3 de novembro de 1918, foi assinado o acordo de cessar-fogo 

(Tratado de Versalhes) que acabaria selando o fim do Império Austro-húngaro. Quando de 

sua dissolução o Império tinha uma superfície total de 677.546 km².  No final da guerra, 

restou um pequeno estado alpino, uma república com seis milhões de habitantes. A Hungria 

é desmembrada, perdendo territórios para Romênia, Iugoslávia e Tchecoslováquia.  
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Figura 11 - Império Austro-Húngaro (1867-1918) 

 
O território do Império Austro-Húngaro era composto de : 

 

Áustria 

 

 Reino da Boêmia (Böhmen)  
 Reino da Dalmácia (Dalmatien)  
 Reino da Galícia e Lodoméria (Galizien und Lodomerien)  
 Arquiducado da Alta Áustria (Österreich ob der Enns)  
 Arquiducado da Baixa Áustria (Österreich unter der Enns)  
 Ducado da Bucovina (Bukowina)  
 Ducado da Caríntia (Kärnten)  
 Ducado da Carníola (Krain)  
 Ducado de Salzburgo (Salzburg)  
 Ducado da Alta (Oberschlesien) e Baixa Silésia (Niederschlesien)  
 Ducado da Estíria (Steiermark)  
 Margraviato da Morávia (Mähren)  
 Condado Principesco do Tirol  
 Estado do Vorarlberg  
 Litoral (Küstenland)  
 Condado Principesco de Gorizia (Görz) e Gradisca  
 Cidade de Trieste  
 Margraviato da Ístria 
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Hungria 
 

 Reino da Hungria (Ungarn)  (inclui a Transilvânia e a Voivodina)  
 Reino da Croácia e Eslavônia (Kroatien-Slavonien)   
 Cidade de Rijeka (ou Fiume) 

 

Além disso, o território da Bósnia-Herzegovina (Bosnien und Herzegowina), capital 

Sarajevo (Sarajewo), era uma parte distinta do Império, administrada conjuntamente por 

ambas as metades. 

 

 
Figura 12 - Europa 1914 
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Figura 13 - Distribuição de raças no Império austro-húngaro - 1911 

 

 

1.4.03 - A Família Wünsch na Áustria 

 

A família Wünsch que residia na região de Dresden (Saxônia) cruzou a fronteira e passou 

a residir na região montanhosa da Boêmia por volta de 1600, A Boêmia é um território da 

Áustria neste época. Existem registros neste período nas regiões de Reichenberg (se chama 

atualmente Liberec) e Gablonz (se chama atualmente Jablonec nad Nisou). Esta região da 

Boêmia ficou conhecida como Sudetos, Sudetos Alemães ou Sudetos Germânicos (em 

alemão Sudeten, Sudetenland ou Sudetendeutschen). Devido aos constantes conflitos entre 

os Alemães e os Eslavos durante o Império Austro-Húngaro nos sudetos, houve uma grande 

imigração dos alemães para a América. Isto também aconteceu com a família Wünsch, 

muitos imigraram para os Estados Unidos, Canadá e Brasil, no Brasil nas regiões de São 

Bento do Sul (SC) e Santa Cruz do Sul (RS). Após a derrota do Império Austro-Húngaro em 

1918 na primeira guerra mundial, a Boêmia se uniu com a Moravia e foi formada a 

Tchecoslováquia, neste período as populações germânicas dos Sudetos invocavam o direito 

à “autodeterminação”, pleiteando a união dos sudetos aos demais povos germânicos da 
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Áustria e da Alemanha sob um só estado. Essa aspiração levou à formação do "partido 

alemão dos Sudetos" em 1933, este partido tinha o apoio de Hitler que defendia a anexação 

dos Sudetos ao Reich. Hitler deu um ultimato à Tchecoslováquia no dia 26 de setembro de 

1938 e invadiu os sudetos em 1º de outubro, após isto invadiu a Tchecoslováquia inteira e a 

Polônia, dando início a segunda guerra mundial. Após a derrota de Hitler a polução 

germânica foi expulsa dos Sudetos, sendo levada para campos de refugiados no sul da 

Áustria e na Alemanha, neste período houve outra grande imigração para a América. A 

maioria parte da família Wünsch existente atualmente na Áustria são descendentes dos 

habitantes dos Sudetos. 

 

1.5 - Os alemães na Boêmia 

 

1.5.01 - História da Boêmia 

 

Grande parte da Família Wünsch do Brasil foi originada de imigrantes vindos do norte da 

Boêmia (sudetos germânicos). 

 

Boêmia é uma região histórica em Europa central, com uma área de 52.750 Km e 6.25 

milhões dos 10.3 milhões de habitantes do país. A Boêmia faz fronteira com a Alemanha ao 

noroeste, oeste e sudoeste, Polônia ao nordeste, a província Tcheca da Moravia ao leste e 

Áustria ao sul.  

 

 

Figura 14 - Brasão da Boêmia 

 

Boêmia é um platô cercado por grandes montanhas (Böhmerwald, Erzgebirge, 

bohemian-Moravian e Krkonoše). O clima é continental com invernos rigorosos, é a região 

divisora das águas entre o vale do Danúbio. O rio principal é o Elba. A agricultura (centeio, 
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açúcar de beterraba e trigo.), manufaturas e a mineração são as atividades econômicas.  

Possui uma área de aproximadamente 52.060 quilômetros. O nome Boêmia (Čechy in 

Tcheco, Böhmen in Alemão) é derivado do Boii, um líder de uma tribo celta que habitava a 

região no século 5 AC. Os Boii´s foram expulsos por Marcomanni, uma tribo germânica no 

começo da era cristã.  

 

Os povos da Boêmia  tem descendia nos celtas boianos, no ano 8 D.C. foram 

subjugados pela tribo germânica dos marcomanos e mais tarde, ainda no século I, foram 

conquistados pelos romanos. 

 

No século 7 com a fragmentação dos domínios de Roma, bárbaros eslavos ocuparam a 

região, entre eles, o povo que se intitulou como tcheco. Diz a tradição que uma descendente 

dos tchecos, a princesa Libuse, casou-se com um camponês chamado Premysl, e ambos 

fundaram a cidade de Praga. Ali, a partir deste casal, foi estabelecida a etnia dos atuais 

tchecos. 

 

No final do Século 10, com a expansão do império de Carlos Magno, o cristianismo 

chegou à Boêmia e ao reino vizinho, a Morávia. Dois monges estiveram pregando a religião 

cristã na região: Cirilo (inventor da escrita eslava cirílica, cujo nome é derivado do seu) e 

Metódio. Posteriormente, ambos foram canonizados pelo Vaticano. No século seguinte, a 

dinastia dos Premislides (Premyslids, no original) já estava estabelecida na Boêmia, 

constituindo-se em reino. 

 

No século 15 foi instalada uma monarquia eletiva. Em 950 a Boêmia foi forçada a 

reconhecer a supremacia alemã e passou a fazer parte do Sacro Império Romano.  

 

Em 1085 Vratislav tornou-se o primeiro príncipe da Boêmia a receber o direito de usar 

o título de rei, como recompensa pelo seu apoio ao Imperador Henrique IV, durante a luta 

com o Papa Gregório VII.  Seguido por Vladislav II (1158), tornou-se hereditário  (1198) sob 

domínio de Ottokar I, cujo neto Ottokar II (rei 1253-1278) fundou um império livre que 

também cobria Áustria moderna.  
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O século 13 começou uma grande imigração alemã para a Boêmia após invasão 

mongol de 1241. Entre 1310 e 1437 o país foi governado por reis da casa de Luxembourg. 

Durante a última parte deste período, o Hussites (um precursor de Matinho Lutero), um 

grupo religioso boêmios que tinham ideais contrários aos romanos e a igreja católica, isto 

levou a um longo período de guerras até que os boêmios foram forçados a aceitar um 

acordo em 1436.  

 

 
Figura 15 - Mapa da Boêmia (Republica Tcheca) 

O reino da Boêmia alcançou o seu esplendor no Século 13, sob o reinado de Otakar II, 

quando dominava a Morávia, a Silésia, a Eslováquia, a Lusácia, a Áustria, a Estíria, a Caríntia e 

a Carníola. Todavia, este vasto reino despertou a cobiça dos germânicos, que atacaram os 

tchecos e os venceram na Batalha de Marchfeld, em 1278. Houve desagregações no reino, 

que acabou sendo vinculado ao Sacro Império. 

Em 1346, Carlos IV transformou-se rei de Boêmia. Em 1348 fundou a primeira 

universidade central de Europa em Praga. Seu reino trouxe um grande desenvolvimento 



História da Família Wünsch 

 

 

68 

político e social para aa Boêmia, foi o primeiro rei de Boêmia a ser eleito pelo Sacro Império 

Romano, seu reinado durou até 1378. 

 

A Boêmia foi governada por reis húngaros entre 1471 e 1526, durante este período a 

situação religiosa era tensa, mas quieta.  

 

A Boêmia foi um reino independente até 1526 quando o imperador romano Ferdinand I 

concedeu a região ao governo família dos Habsburgos tornando a Boêmia uma província da 

Áustria, a língua alemã tornou-se cada vez mais dominante. O domínio dos Habsburgos 

durou até 1918.  

 

O reino dos Habsburgos reintroduziu a fé Católica Romana, a centralização e a 

construção de um império multinacional. Os Habsburgos incluíram as Terras da Coroa da 

Boêmia na sua monarquia, as quais permaneceram parte do império Habsburgo até 1918. 

 

Um incidente conhecido foi o Conflito de Praga, quando os tchecos irritados jogaram 

dois representantes dos Habsburgos para fora de uma janela, isto causou uma imediata 

guerra conhecida como guerra dos trinta anos (1618-1648). A batalha da montanha branca 

(1620) restaurou o poder dos Habsburgos que retiraram todos os privilégios dos cidadãos e 

foram forçados a utilizar a língua alemã.  

 

As reformas de Joseph II (reinado 1765-1790) agitaram um nacionalismo entre os 

Boêmios que em 1848 fizeram uma rebelião nacionalista, esta rebelião foi rapidamente 

suprimida, após isto os tchecos conseguiram uma maior autonomia dentro do império 

austro-húngaro.  

 

A revolução de 1848 traz grandes mudanças para a Europa, começa na França e chega ao 

Reino dos Habsgurgos, traz para a Boêmia a abolição da servidão e as liberdades individuais.  

 

A guerra entre Prússia e Áustria, em 1866, com Saxônia ao lado da Áustria, provocava 

uma onda de miséria e desemprego. Os habitantes do norte da Boêmia, do Böhmerwald 

(Floresta da Boêmia), das cidades de Reichenberg, Gablonz, Neuern e aldeias vizinhas eram 
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na grande maioria camponeses e dependiam dos grandes latifundiários que exigiam altos 

impostos e trabalhos forçados. Assim, era comum nesta época que famílias inteiras ou 

famílias vizinhas da mesma aldeia, abandonassem as suas pequenas propriedades, fugindo à 

perseguição fiscal e da polícia, à procura de uma nova existência no Brasil. Também a 

crescente industrialização forçou à imigração de muitas pessoas. 

 

Significativas mudanças sociais na Boêmia ocorreu após 1867, quando o Império Austro-

Húngaro foi estabelecida como uma Monarquia Dual. O governo húngaro assumiu o controle 

mais direto sobre a região, o que foi mais restritivo que o governo anterior austríaco. 

Professores Checa foram substituídos por professores húngaro. Húngaro se tornou a língua 

oficial para fins administrativos. Mudanças na língua oficial usada para a educação, civil e 

nos registros da igreja. O que gerou motivo de discórdia civil entre as minorias. As mudanças 

na língua geralmente são um problema para pesquisadores de genealogia nesta região, 

dependendo do período, latim, alemão, húngaro e theco.  

 

Em 1873 a região da  Floresta da Boêmia (Bohemerwald), fronteira entre o Império 

Austro-Húngaro e o reino da Baviera foi integrado ao Império Alemão de Bismark. Esta 

situação perdurou até princípios de 1939 quando Hitler anexou, autorizado pelo Acordo de 

Munique, a região à Alemanha como epílogo da rumorosa questão dos Sudetos Alemães.  

 

Em 1918, depois da primeira guerra mundial e a derrota austro-húngaro ocasiona a 

independência de tchecos e de eslovacos que se unem para formar a Tchecoslováquia. A 

Boêmia transformou-se uma província da Tchecoslováquia.  A Boêmia, como era chamada à 

região mais ocidental da Tchecoslováquia, era etnicamente dividida entre tchecos e 

Alemães, sendo que, segundo estatísticas, predominante o elemento alemão nos centros 

urbanos. Nas zonas rurais predominavam os tchecos. 

 

Em 1938, o Pacto de Munique (entre Inglaterra, França, Alemanha e Itália) determina 

que o país entregue à Alemanha a região dos Sudetos, cujos habitantes têm origem alemã. 

Hitler ocupa os Sudetos Alemães no mesmo de 1939 e também aproveita a oportunidade 

invade a Tchecoslováquia.  
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Em 1945, os soviéticos libertam a nação. Os comunistas dão um golpe em 1948, e o 

Estado fica sob a influência da União Soviética (URSS).  Foram expulsos da parte 

tchecoslovaca todos os habitantes da origem alemã, impulsionados pelos ódios gerados pela 

guerra, destruíram a maioria das aldeias alemãs.  

 

A partir de 1966, fortes manifestações por reformas democráticas resultam na Primavera 

de Praga, reprimida pela URSS em 1968.  

 

Em 1989 acaba o governo comunista da Tchecoslováquia e em janeiro de 1993 o país foi 

divido em duas repúblicas, a República Tcheca e a Eslováquia. A República Tcheca é formada 

por duas regiões, a Boêmia e a Moravia que corresponde à parte ocidental da antiga 

Tchecoslováquia. 

 

A capital, Praga, é uma cidade construída às margens do Rio Vitava, que mantém sua 

aparência antiga misturando arquitetura gótica e barroca, é uma cidade fantástica 

considerada uma das mais bonitas da Europa. No verão ela fica cheia, são turistas de todos 

os lugares do mundo. Saindo da capital, podem-se descobrir lindas fazendas, pequenas 

cidades e muitos castelos. Esportes, música e literatura são as grandes paixões desse povo.  

 

 

1.5.02 - Os Sudetos Alemães da Boêmia 

 

O nome "Sudetos" (Sudetenland em alemão; Sudety em tcheco e em polonês) não 

designa uma região histórica da Europa (tal como "Boêmia", "Morávia" e "Silésia"), de modo 

que é difícil contar uma única história do local. Apenas a partir do século XX é que se tornou 

comum usar o termo para designar as três regiões limítrofes como uma só região, por força 

da questão dos alemães dos sudetos. 

 

Os Sudetos Alemães (Sudetendeutsche em alemão) refere-se a uma cadeia montanhosa 

de 320 km de extensão e de 30 a 60 km de largura, cobrindo o norte da Boêmia e Morávia e 

também parte da Silésia Sudetiana. A região é rica em recursos minerais. O termo "Sudetos 

Alemães" surgiu no início do século XX para descrever os 3,5 milhões  de alemães que 
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habitavam nas três províncias. Também costumavam conhecida como Coroa da Boêmia e 

estavam etnicamente relacionados aos bávaros, franconianos, saxões e silesianos, contendo, 

por conseguinte os elementos das principais tribos germânicas. 

 

 

Figura 16 - Brasão dos Sudetos Alemães 

 

Antes dos tchecos, que eram de uma tribo de origem eslava, terem invadido as regiões 

centrais da Boêmia e Morávia, essas áreas eram habitadas pelos celtas de origem germânica 

chamados de boii, marcomanos e quadis.  

 

Nos séculos XII e XIII os duques da Boêmia convidaram os fazendeiros, mineiros, 

artesãos, comerciantes e artistas de origem germânica para colonizarem essas terras para 

desenvolverem-na, em particular as regiões montanhosas da fronteira. A população próxima 

a fronteira foi recrutada, principalmente agricultores experientes e qualificados, para isto 

era oferecido incentivos e condições especiais. Nos primeiros anos a vida era pacífica, na 

vilas falava-se o alemão e o checo, mais isto não importava, todos éram boêmios. 

 

Os Sudetos fizeram parte do Sacro Império Romano-Germânico e em 1526 caíram sob 

a tutela dos Habsburgos. De 1815 a 1866, integraram a Liga Alemã, período durante o qual 

os Sudetos germânicos elegeram membros para o parlamento que se reuniu na igreja de São 

Paulo, em Frankfurt, no ano de 1848. Da Guerra Austro-prussiana até o fim da Primeira 

Guerra Mundial, a região fez parte do Império Austro-Húngaro. A partir de 1919, passou a 

fazer parte da recém-criada Tchecoslováquia. 

 

Por mais de 700 anos, alemães e tchecos conviveram pacificamente. É verdade que de 

tempos em tempos existiram tensões e conflitos, mas eram de natureza religiosa e social em 

lugar de racial. Deve ser mencionado, entretanto, que algumas regiões dentro dos Sudetos 
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que eram habitadas exclusivamente por grupos  que falavam apenas alemão que não tinham 

qualquer contato com os tchecos, tais como os da parte sul da Morávia; eram totalmente 

indistinguíveis em quaisquer aspectos de seus vizinhos da Áustria. 

 

O fim da Primeira Guerra Mundial resultou em uma ruptura do império multirracial 

austro-húngaro. Os 6,7 milhões de tchecos exigiram um estado próprio onde à região 

altamente industrializada dos Sudetos fosse incorporada. Em 4 de março de 1919, soldados 

tchecos atiraram em sudetos alemães que se manifestavam pacificamente pelo direito de 

autodeterminação. Os 54 mortos foram os primeiros mártires da luta pela 

autodeterminação, mas o mundo permaneceu em silêncio. 

 

A Conferência de Paz em Saint Germain em 1919 decidiu contra a anexação da região 

dos Sudetos Alemães à Áustria bem como a união da Áustria  com a Alemanha. Por 

conseguinte, contra seus desejos, os Sudetos Alemães foram forçados para a 

Tchecoslováquia, um país que rejeitavam e de cuja fundação e constituição eles não 

tomaram parte, um país que desconsiderava seus direitos como povo e que discriminava 

seus cidadãos individualmente.  

 

Os Alemães estavam concentrados mais nas cidades do sudetos, os tchecos e eslavos nas 

regiões rurais. Na década de 30, 3,2 milhões de alemães viviam nas regiões do Sul e do Norte 

da Tchecoslováquia, sob o domínio tcheco. Ha séculos a população Alemã dos Sudetos era 

excessivamente discriminada pelos tchecos e pelos eslavos. A região era altamente 

industrializada, possuía um grande e valente exército, possuía uma importante indústria 

bélica, a Skoda.  

 

Adolf Hitler utilizou-os no seu plano para destruir a Tchecoslováquia. Conspirando com 

os líderes das comunidades alemãs, Apesar das concessões feitas pelo governo de Praga, 

Hitler deu um ultimato à Tchecoslováquia no dia 26 de setembro de 1938, tendo imposto 

suas pretensões na conferência européia que resultou no Acordo de Munique, nos dias 29 e 

30 de setembro. O plebiscito previsto no acordo foi atropelado pela ocupação alemã, que 

ocorreu já no dia seguinte, 1º de outubro, retirando uma área de cerca de 30.000 km² da 

Tchecoslováquia, sem que o Reino Unido e a França reagissem de modo efetivo. 
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Aproveitando a oportunidade às tropas nazistas também invadiram a Tchecoslováquia 

inteira. Os sudetos foram desmembrados nos protetorados da Boêmia e Morávia, foi 

degradado a uma colônia. Os nazistas sufocaram impiedosamente qualquer tentativa de 

resistência, como por exemplo, na total aniquilação da aldeia de Lidice, em 1942, pelas 

tropas da SS. 

 

Já antes da formação da Tchecoslováquia, as populações germânicas dos Sudetos 

invocavam o direito à autodeterminação, pleiteando a sua reunião aos demais povos 

germânicos da Áustria e da Alemanha sob um só Estado. Essa aspiração levou à formação do 

"partido alemão dos Sudetos", em 1933. Este partido contava com o apoio de Hitler, tinha 

inicialmente um programa autonomista. Com o passar do tempo, porém, passou a defender 

a anexação ao Reich, no que contou com o apoio dos nazistas. De outro lado, os partidários 

da anexação atuaram como quinta coluna alemã, quando da invasão das tropas de Hitler. 

Porém, é importante ressaltar que nem todos nos Sudetos apoiavam o governo nazista, 

havendo inclusive social-democratas que foram obrigados a emigrar para Londres. 

 

Durante a segunda guerra mundial as fabricas existentes nos sudetos foram remodeladas 

para fabricar produtos bélicos, foram criados campos de refugiados para receber 

prisioneiros. Os sudetos Alemães ficaram anexados a Alemanha de 1939 até 1945.  

 

A população da República da Tchecoslováquia em 1921 consistia de: 

 

População da Tchecoslováquia em 1921 

Origem População 

Tchecos 6,7 Milhões 

Alemães (Sudetos) 3,1 Milhões 

Eslavos 2,1 Milhões 

Outros 2 Milhões 
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Figura 17 - Mapa dos Sudetos Alemães 

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945 as tropas Russas ocuparam os Sudetos 

e o seu território foi anexado novamente para a Tchecoslováquia. Posteriormente as 

populações germânicas foram expulsas em massa, em cumprimento aos "decretos Beneš" 

(do nome do presidente que os assinou, Edvard Beneš).   

 

Cerca 2,5 milhões de alemães dos Sudetos foram expulsos do território tcheco. Mais de 

140 decretos do então ex-presidente da Tchecoslováquia, Edvard Benes, permitiu que eles 

fossem desapropriados sem receber qualquer indenização. Esses decretos estão em vigor 

até hoje.  

 

Em 1946, os alemães tiveram de abandonar suas residências e tudo mais que possuíam 

levando somente as bagagens de mão, era permitido levar somente 50 kg de bens pessoais. 

Muitos deles foram levados de trem para o sul da Alemanha principalmente o estado 

alemão da Bavária em cidades com: Munich, Dachau, Augsburg, Regensburg, Wuerzburg, 

Kitzingen Lauscha. Os habitantes da cidade de Gabloz foram levados para uma área próxima 

a Munique rebatizada de Neu Gablonz, também foram para a Áustria nas localidades 

Bayruth e Quedlinburg nas montanhas de Harz. Aproximadamente 2 milhão de alemães dos 
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sudetos foram repratiados para a Bavária, expalhados em campos de refugiados, embora 

alguns fundaram novas cidades, foram usados mais de 1.000 trens para fazer o transporte, 

também foram usados caminhos de gado. Aproximadamente 30.000 morreram no processo 

de expulsão e aproximadamente 240 mil desapareceram. Ficaram residindo somente alguns 

poucos alemães na região, geralmente os que os casados com thecos ou essencias para a 

cidade como médicos. Após estarem na Alemanha muitos imigraram para outros locais 

principalmente para os Estados Unidos. Esse deslocamento compulsório provoca, até hoje, 

tensões diplomáticas entre Alemanha e a República Tcheca.  

 

 
Figura 18 - Foto dos Alemães dos Sudetos Sendo Repatriados da Tchecoslováquia em 1945 

Foto do site Deutsche Welle – DW-WORD.DE 
http://www.dw-world.de/dw/detail/1,1581,643602,00.html 

 

 

Durante a guerra fria a fronteira foi minada e fortemente cercada com arame farpado, 

os soldados tchecos em suas torres de observação disparavam suas metralhadora para 

qualquer pessoa que se aproximasse sem permissão.  
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As atrocidades do regime nazista e a expulsão do sudetos são, ainda hoje, um 

obstáculo nas relações entre a República Tcheca, a Alemanha e a Áustria. 

A região é atualmente um destino turístico bastante procurado pelos que desejam 

fazer caminhada e praticar esportes de inverno. 

 

 

1.5.02.01 - Alemães Famosos dos Sudetos 

 

 Ferdinand Porsche 
Nasceu em 1885 em Maffersdorf, Reichenberg. Construiu o primeiro carro 
Volkswagen, o fusca, posteriormente fundou a empresa Porsche. 
 

 Sigmund Freud 
Nasceu em 1856 em Freiburg (Moravia), fundador da psicanálise. 

 
 Kurt Godê 

Nasceu em 1906 em Bruenn (Brno), famoso Matemático. 
 
 Johann von Tepl 

Nasceu em 1400 em Saaz, Boêmia. Introduz o Humanismo na Alemanha. 
 
 Bertha von Suttner 

Nasceu em 1843 em Praga, escritora ativista, recebeu prêmio de Nobel da paz em 
1905.  

 
 Adalbert Stifter 

Nasceu em Oberplan (Boehmerwald) em 1805, um dos mais famosos escritores 
alemães do século 20.  

 

 

1.5.03 - Cidades dos imigrantes Wünsch nos Sudetos 

 

As cidades que faziam parte dos Sudetos Alemães na Boêmia mudaram de nome após a 

primeira guerra mundial do alemão para eslavo, isto dificulta a localização das cidades 

origens dos imigrantes em mapas atuais. Veja alguns exemplos: 

 

NOME ANTIGO NOME ATUAL NOME ANTIGO NOME ATUAL 

Albrechtsdorf Albrechtice Kukan Kokonin 
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Antoniwald Antoninov Lautschnei Loucna 

Brandt, Brand Zdar Marienberg Marianska 

Dessendorf Desna Marschowitz Marsovice 

Gablonz Jablonec nad Nisou Maxdorf Maxov 

Georgenthal Jiretin Morchenstern Smrzovka 

Grafendorf Hrabetice Neudorf Nova Vês 

Grünwald Mseno Schwarzbrunn Cerna Studnice 

Hennersdorf Jindrichov Seidenschwanz Vrkoslavice 

Johannesberg Honsberk Tannwald Tanvald 

Josefsthal Josefodol Reichenberg Liberec 

Karlsberg Karlov   

 

 

1.5.03.01 - Tanwald (Nome atual: Tannwald) 

 

O primeiro relato escrito sobre Tanvald datam do século 1. Do começo do século 17 

Tanvald era habitada por povos muito pobres. A agricultura fornecia apenas colheitas 

modestas, as pessoas tinham que trabalhar para seus nobres para sobreviver. No começo do 

século 18 os povos locais começaram a produzir tecidos feito a mão. O vale dos rios de 

Kamenice e Desna era coberto por florestas, havia somente alguns pequenos moinhos 

movidos à água. Mais tarde começou a produção de algodão. Nos anos de 1827 e 1828 foi 

construído o primeiro moinho para tecer o algodão. O desenvolvimento da indústria do 

algodão causou um desenvolvimento rápido da área de Tanvald. Em 1845 a primeira 

máquina weavery foi construída. Os primeiros edifícios da cidade foram construídos na rua 

do estado, saída para Liberec e Trutnov nos anos de 1847 a 1850. As mudanças 

revolucionárias ocorridas no ando de 1848 tiveram um grande impacto sobre a cidade, 

Tanvald transformou-se um distrito da cidade de Liberec. Em 1866 após a guerra Franco-

Prussiana nova indústrias têxteis e de vidro forma instaladas na cidade, porem a taxa de 

desemprego aumentava a cada dia e os trabalhadores estavam à maioria desempregada e 

faminta. 
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Em abril 1895 Tanvald tinha aproximadamente 3500 habitantes, a maior parte de origem 

alemã. A cidade foi fortemente destruída na primeira guerra mundial, havia uma enorme 

pobreza e fome entre a população. Em 1931 foi inaugurado o primeiro cinema da cidade. Em 

1938 Tanvald foi ocupado pelo exército alemão. Em novembro os alemães ocuparam vilas e 

cidades ao redor, Tanvald foi cercada, ninguém entrava ou saia sem permissão. Foi proibida 

a pronúncia da língua tcheca. As empresas de tecido e vidro foram obrigadas a produzirem 

material militar. Em 1942 os alemães criaram um campo de prisioneiros russos, francês, 

italianos, todos foram forçados a trabalhar na produção de armas militares.  

 

  

Figura 19 - Foto antiga e atual de da cidade de Tannvald (Boêmia – Rep. Tcheca) 

 

 

1.5.03.02 - Gablonz (Nome atual: Jablonec nad Nisou) 

 

É uma cidade do norte da Boêmia, é a segunda maior cidade da região de Liberec 

(Reichenberg) com uma população de 45.000 habitantes (2001). A cidade foi uma grande 

produtora de vidros e jóia. O vilarejo foi no século 1, o primeiro documento escrito data de 

1356. Em agosto de 1496 a cidade foi inteiramente queimada por tropas de grupo rebeldes. 

No século 18, a primeira jóia artificial do mundo foi produzida por J. F. Schwan em Gablonz 

tornou-se famosa em toda a Europa. A vila Gablonz se emancipou tornando-se cidade pelo 

rei Francis Joseph em 29 de março de 1866.  

 

Em outubro de 1938 Gablonz foi ocupada por tropas de Hitler. A liberdade total retornou 

somente em 1989 com queda da ditadura comunista da Tchecoslováquia. Personalidades 

famosas da cidade: Josef Zasche (b. d 1871. 1957), arquiteto, Gustave Leutelt (b. d 1860. 
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1947), escritor, Josef Schindler (b. d 1814. 1890), colaborador de Vincenz Priessnitz, Josef 

Vaclav Scheybal (b. d 1928. 2001). 

 

A região ou círculo (Kreis) de Gablonz (em alemão: Kreis Gablonz an der Neiße) várias 

pequenas cidades e vilas (em Alemão: Dorf) , são elas: 

 

KREIS GABLONZ AN DER NEIßE 

Nome Anterior 
(antes de 1945) 

Nome atual 
(após 1945) 

População  
em 1939 

Albrechtsdorf Albrechtice 1.745 

Antoniwald Antoninov 932 

Daleschitz Dalesice 460 

Dessendorf, Markt Desna 1.509 

Gablonz a.d. Neiße, Stadt Jablonec nad Nisou 28.769 

Gränzendorf Hranicna 1.096 

Groß Hammer, Markt Velky Hamry 3.483 

Grünwald a.d. Neiße Mseno nad Nisou 3.272 

Haratitz, Markt Haratice 818 

Harrachsdorf Harrachov 1.288 

Hennersdorf Jindrichov 673 

Johannesberg Honsberk -> Janov n. N. 2.370 

Josefsthal, Markt Josefuv Dul 1.519 

Klein Iser (Wilhelmshöhe) Jizerka 125 

Kukan, Markt Kukonin 2.624 

Labau Hut 885 

Lautschnei Loucna nad Nisou 522 

Luxdorf Lukasov 537 

Marschowitz Marsovice 659 

Morchenstern, Stadt Smrzovka 6.703 

Neudorf Nova Vês 2.149 

Ober Maxdorf Horni Maxov 918 

Pasek Pasek nad Jizerou 925 

Plaw Plavy 1.099 

Polaun Polaun 4.229 

Prichowitz (Stefansruh), Markt Prichovice 2.472 

Proschwitz a.d. Neiße Prosec pod Jestedem 1.888 

Puletschnei Pulecny 872 

Radl Radlo 1.462 

Reichenau, Stadt Rychnov 3.056 

Reiditz Rejdice 264 

Reinowitz Rynovice 1.720 

Schlag Slak 1.722 

Schumburg a.d. Desse, Stadt Sumburk nad Desnou 2.851 

Schumburg-Gistej Sumburgk-Jistebsko 957 
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Seidenschwanz Vrkoslavice 2.271 

Stefansruh (Prichowitz), Markt Prichovice 2.472 

Tannwald, Stadt Tanvald 3.519 

Unter Maxdorf Dolni Maxov 1.244 

Wiesenthal a.d. Neiße, Stadt Lucany nad Nisou 3.478 

Wilhelmshöhe (Klein Iser) Jizerka 125 

Woleschnitz Zlata Olesnice 943 

 

Cartões postais da cidade de Gablonz (atual Jablonec nad Nisou) do inicio do século XIX: 

 

 
Figura 20 - Cidade de Gablonz em 1784 
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Figura 21 - Cidade de Gablonz em 1900 

 

 

 

1.5.03.03 - Reichenberg (Nome atual: Liberec) 

 

Cidade localizada em latitude 50.47 e longitude 15.03 situada no extremo norte da 

Boêmia, ficada situada em um vale rodeado por lindas montanhas. Muitos viajantes 

paravam para descansar neste vale e acabou surgindo a um pequeno vilarejo no século 1. 

Durante o século 1 e 5 existiam pequenos estabelecimentos comerciais neste local, 

mencionado primeiramente em 1352, mudado gradualmente em uma cidade feudal. Uma 

das principais famílias da cidade nesta época era a Bilberstein que mora no castelo Frydland. 

O fim do século 18 trouxe um excepcional desenvolvimento à cidade, Os primeiros edifícios 

foram construídos. Neste tempo, o centro de Liberec possuía em casas do tijolo no estilo 

clássico. O começo do século 19 viu o crescimento da indústria têxtil que causou o 

desenvolvimento da arquitetura industrial.  
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Hoje em dia, Liberec oferece muitos locais interessantes para se visitar. Na cidade baixa 

há muitos edifícios que são o orgulho da cidade, como o townhall construído no estilo do 

neo-renascimento e terminado em 1893, um símbolo da riqueza e os econômicos.  

 

 
Figura 22 - Foto da Cidade de Reichenberg - 1900 
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Figura 23 - Foto Atual da Cidade de Reichenberg 

 

A região ou círculo (Kreis) de Reichenberg era formada por  várias pequenas cidades e 

vilas (em Alemão: Dorf) , são elas: 

 

STADTKREIS REICHENBERG 

Nome Anterior 

(antes de 1945) 

Nome atual 

(após 1945) 

População  

em 1939 

Alt Harzdorf Stary Harcov 4.035 

Alt Paulsdorf Stare Pavlovice 1.910 

Franzendorf Frantiskov 2.718 

Johannesthal Januv Dul 1.536 

Neu Paulsdorf Nove Pavlovice 2.337 

Nieder Hanichen Dolni Hanychov 1.422 

Ober Rosenthal Horni Ruzodol 6.557 

Reichenberg Liberec 38.568 

Rochlitz b. Reichenberg Rochlice u Liberce 6.087 

Rosenthal Ruzodol 4.148 
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LANDSKREIS REICHENBERG 

Nome Anterior 

(antes de 1945) 

Nome atual 

(após 1945) 

População  

em 1939 

Alt Aicha Stary Dub 265 

Alt Habendorf, Markt Straz nad Nisou 2.342 

Bad Kunnersdorf Lazne Kundratice 586 

Berzdorf  785 

Bilai Bela 264 

Böhmisch Aicha, Stadt Cesky Dub 2.014 

Bösching Bezdecin 363 

Buschullersdorf Oldrichov v Hajich 1.359 

Christophsgrund Udol Svateho Krystofa 750 

Dönis Donin 1.945 

Dörfel, Markt Viska 3.300 

Drausendorf Druzcov 311 

Eichicht Doubi 2.023 

Einsiedel Mnisek 1.221 

Engelsberg Andelska Hora 632 

Friedrichswald Bedrichov 1.107 

Görsdorf Loucna 1.791 

Grafenstein Grabstejn 226 

Grottau, Stadt Hradek nad Nisou 3.722 

Heinersdorf am Jeschken Pilinkov 343 

Hermannsthal Jermanice 937 

Jaberlich Javornik 161 

Jawornik Javornik 323 

Johannesthal Januv Dul 252 

Karolinsfeld Karlinky 485 

Katharinberg Katarinky 743 

Kessel Kotel 199 

Ketten Chotyne 1.065 
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Kratzau, Stadt Chrastava 4.339 

Kunnersdorf Kunratice 333 

Kunnersdorf, Bad Kunratice 586 

Langenbruck Dlouhy Most 950 

Liebenau, Stadt Hodkovice nad Mohelkou 2.020 

Lubokey Hlubocka 75 

Machendorf Machnin 1.719 

Maffersdorf, Markt Vratislavice nad Nisou 6.234 

Modlitbow (Nudelbaum) Modlitbohov 209 

Münkendorf Minkovice 250 

Nahlau Nahlov 113 

Neuland Novina 310 

Neundorf Nova Vês 1.333 

Nieder Berzdorf Dolni Sucha 810 

Nieder Wittig Dolni Vitkov 502 

Nudelbaum (Modlitbow) Modlitbohov 209 

Ober Berzdorf Horni Sucha 516 

Ober Hanichen Horni Hanychov 990 

Ober Kratzau Horni Chrastava 740 

Ober Wittig Horni Vitkov 440 

Oschitz, Stadt Osecna 602 

Pelkowitz Pelikovice 409 

Potrosowitz Petrasovice 277 

Proschwitz Prosec 548 

Raschen Rasovka 178 

Ratschendorf Radcice 1.233 

Rostein Rozstani 676 

Rudolfsthal Rudolfov 304 

Sabert Zabrdi 247 

Saskal Zaskali 373 

Schimsdorf Simonovice 152 

Schönborn Krasna Studanka 967 

Schwarau Svarov 230 
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Smrzow Smrzov 231 

Sobaken Sobaken 72 

Spitttelgrund Dolni Sedlo 603 

Swetla Svetla pod Jestedem 890 

Ullersdorf Oldrichov na Hranicich 721 

Voigtsbach Fojtka 676 

Weißkirchen a.d. Neiße Bily Kostel nad Nisou 1.522 

Wetzwalde Vaclavice 1.405 

Wlcetin Vlcetin 210 

Zetten Cetnov 202 

 

 

 

1.5.03.04 - Ruppersdorf (Nome atual: Ruprechtice) 

 

Pequena vila próxima da Reichemberg (Liberec). Não há nenhum documento oficial de 

sua fundação, em alguns documentos particulares datam de 5 de outubro 1255 com o nome 

Ruperti, era habitada por poucos camponeses. A primeira igreja católica foi construída em 

1256 em madeira. A partir de 1600 começou a ser habita por Alemães que cruzaram a 

fronteira, vindos da Saxônia. A partir de 1850 sua população diminui muito devido à 

imigração dos Alemães para América. Os que não imigraram foram expulsos após 1945 com 

o fim da segunda guerra mundial, em alguns relatos contam que muitas pessoas de mortas 

em por não deixarem suas casas. Atualmente a cidade se chama Ruprechtice. 

 

 

1.5.03.05 - Lauban (Nome atual: Loban) 

 

A região da Silésia era habitada pelos eslavos, Lauban era um pequeno povoado da 

região de Lusatia rota de comerciantes no século 9. Foi germanizada pelos Saxões no século 

10. Em 1427 e 1431 foi totalmente destruída em nas guerras da região, Posteriormente foi 

anexada ao Reino da Prússia e posteriormente ao Império Alemão apartir de 1871. Após a 

derrota da Alemanha na segunda guerra mundial passou a pertencer à Polônia, toda a 
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população alemã foi expulsa da cidade e substituída por colonizadores poloneses, o nome 

em Alemão LAUBAN foi mudado para LOBAN. 

 

 
Figura 24 - Ruppersdorf em 1948 - (Reichenberg – Boêmia) 

 

 

População de Ruppersdof 

Ano Alemães Thecos Outro Total 

1885 1.376 79 0 1.455 

1900 1.428 52 15 1.495 

1913 1.311 32 27 1.370 

1920 1.225 78 16 1.319 

1930 1.077 180 14 1.271 

1939 0 1.033 0 1.033 

Fonte: Censo Local 

 

A vila de Ruppersdorf pertence a região de Branau (Em Alemão: Kreis Braunau), as cidades e 

vilas de Kreis Braunau são:  
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KREIS BRAUNAU 

Nome Anterior 

(antes de 1945) 

Nome atual 

(após 1945) 

População  

em 1939 

Barzdorf Bozanov 1.006 

Birkigt Brezova 200 

Bischofstein Skaly 104 

Bodisch Bohdasin 184 

Böhmisch Matha Ceska Metuje 197 

Braunau, Stadt Broumov 6.383 

Chliwitz Chlivice 222 

Deutsch Matha Metujka 294 

Deutsch Wernersdorf Vernerovice 929 

Dittersbach Jetrichov 1.002 

Dreiborn Studnice 292 

Großdorf Velka Ves 2.532 

Halbstadt Mezimesti 1.278 

Hauptmannsdorf Hejtmankovice 1.280 

Heinzendorf Hyncice 606 

Hermsdorf Hermankovice 1.509 

Hottendorf Hodkovice 248 

Hutberg Hony 223 

Jibka Jivka 250 

Johannesberg Janovicky 171 

Johnsdorf Janovice 496 

Liebenau Libna 351 

Löchau Lachov 323 

Märzdorf Martinkovice 1.456 

Merkelsdorf Zdonov 967 

Nieder Adersbach Dolni Adrspach 584 

Nieder Mohren Dedov 248 

Ober Adersbach Horni Adrspach 696 

Ober Drewic Horni Drevice 343 

Ober Mohren Javor 283 
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Ober Wekelsdorf Horni Teplice 472 

Ober Wernersdorf Horni Vernerovice 443 

Ottendorf Otovice 879 

Rosental Rozmital 618 

Ruppersdorf Ruprechtice 1.035 

Schönau Sonov 953 

Skalka Skalky 318 

Starkstadt, Stadt Starkov 749 

Unter Wekelsdorf Dolni Teplice 591 

Unter Wernersdorf Dolni Vernerovice 295 

Weckersdorf Skrince 1.029 

Wekelsdorf, Markt Teplice nad Metuji 1.200 

Wiesen Viznov 730 

Wüstrei Bystre 440 
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1.6 - Guerras e conflitos com participação dos alemães 

 

Figura 25 - Guerras na Boêmia 

 

Para saber como viviam os ancestrais da família Wünsch, é importante conhecer a história 

das guerras que aconteceram na região onde eles viviam.  

 

 

1.6.01 - Guerra dos Camponeses (1524-1526) 

 

A Guerra dos Camponeses (em Alemão, der Deutsche Bauernkrieg) de 1524-26 na 

Alemanha consistiu, tal como o Movimento Bundschuh precedente e as Guerras Hussíticas, 

de um conjunto de revoltas com causas econômicas bem como religiosas por camponeses, 

pessoas da cidade e nobres. O movimento não possuiu aparentemente um programa 

comum. 

 

O conflito, que teve lugar, sobretudo em áreas no sul, centro e no oeste da Alemanha, 

mas que também afetou áreas nas vizinhas Suíça e Áustria, envolveu no seu auge, no verão 

de 1525, cerca de 300.000 camponeses revoltados. Estimativas de então situaram o número 

de mortes em 100.000. 

 

A guerra foi em parte uma expressão da revolta religiosa conhecida como a Reforma 

Protestante, na qual crítico dos privilégios e da alegada corrupção da Igreja Católica Romana 

contestaram a ordem religiosa e política estabelecida. 
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Mas também reflete o profundo descontentamento social: o descontentamento com o 

poder dos nobres locais; o desejo de líderes das cidades pela liberdade do poder eclesiástico 

(Igreja) e dos líderes da nobreza; tensões dentro das cidades entre as massas e as elites 

urbanas e rivalidades entre a própria nobreza. 

 

O movimento camponês acabou por ser derrotado uma vez que as cidades e os nobres 

fizeram a sua própria paz com os exércitos do imperador que restauraram a velha ordem, 

freqüentemente de forma ainda mais dura sobre a soberania do Sacro-Imperador Romano 

Carlos V, representado nos assuntos alemães pelo seu irmão mais novo Fernando. 

 

 

1.6.02 - Guerra dos 30 Anos (1618-1648) 

 

A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) é a denominação genérica de uma série de guerras 

que diversas nações européias travaram entre si a partir de 1618, especialmente na 

Alemanha, por motivos variados: rivalidades religiosas, dinásticas, territoriais e comerciais. 

 

As rivalidades entre católicos e protestantes e assuntos constitucionais germânicos 

foram gradualmente transformados em uma luta européia. Apesar de os conflitos religiosos 

serem a causa direta da guerra, ela envolveu um grande esforço político da Suécia e da 

França para procurar diminuir a força da dinastia dos Habsburgos, que governavam a 

Áustria. As hostilidades tiveram fim com a assinatura, em 1648, de alguns tratados que, em 

bloco, são chamados de Paz de Vestfália, e causaram sérios problemas econômicos e 

demográficos na Europa Central. 

 

1.6.03 - Guerra de Sucessão Austríaca (1740-1748) 

 

A Guerra de Sucessão da Áustria (1740-1748, Tratado de Aix-la-Chapelle) foi um conflito 

europeu causado pela Pragmática Sanção, segundo a qual o Imperador Carlos VI legou à 

filha, Maria Teresa da Áustria, o Sacro Império Romano. Do ponto de vista militar, 

destacaram-se as campanhas de Frederico II, o Grande e Maurício de Saxe. 
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A guerra, desencadeada após a morte do imperador Carlos VI (1740), foi motivada pela 

ambição da Prússia, da Baviera e da Espanha. Frederico II apoderou-se da Silésia (1740-

1741), ao mesmo tempo em que os franco-bávaros ocupavam a Boêmia e a Alta Áustria. A 

Áustria, que garantira a aliança inglesa, cedeu a Silésia à Prússia (1742), concedendo, em 

seguida, a paz à Baviera, depois de derrotá-la (1745). A França invadiu as Flandres, 

garantindo o domínio dos Países Baixos pela vitória de Fontenoy, embora não tivesse 

conseguido conservar qualquer de suas conquistas no tratado de paz de Aix-la-Chapelle, que 

pôs fim ao conflito. 

 

 

1.6.04 - Revolução de 1848 

 

As reivindicações revolucionárias francesas se propagam pela Alemanha. Trabalhadores 

levantam barricadas em Berlim e a burguesia toma posição contra o poder constituído. O 

povo nas ruas exige a formação de uma milícia popular, liberdade de imprensa e integração 

da Prússia à Alemanha. Em março de 1849 é aprovada a Constituição imperial alemã: o 

imperador hereditário passa a compartilhar o governo com o Parlamento (Reichstag). Logo 

em seguida ocorre a reação conservadora com a retirada dos deputados prussianos e 

austríacos da Assembléia Constituinte. Esta é dissolvida e novas insurreições populares são 

reprimidas pelo Exército. 

 

Aproveitando a efervescência revolucionária, os territórios húngaros ocupados 

proclamam sua independência do império austríaco dos Habsburgo em 1848 e estabelecem 

um governo democrático, que é logo depois reprimido com violência por tropas austríacas. 

Em 1867 é assinado um acordo estabelecendo uma monarquia que preserva autônomas a 

Áustria e a Hungria, ainda sob o reinado dos Habsburgo. A Hungria passa a ter Parlamento e 

ministérios próprios. 

 

Otto von Bismarck (1815-1898), conhecido como “chanceler de ferro”, é o grande 

mentor da unificação alemã sob hegemonia prussiana. É ministro do rei da Prússia, em 1862. 

Sua caminhada para alcançar a unidade alemã sob a hegemonia da Prússia começa com a 
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vitória de Sadowa, sobre a Áustria, em 1866. A guerra contra a França, em 1870 e 1871, 

consolida sua política e permite a proclamação do II Reich. Como chanceler do novo império, 

dedica-se a acrescentar novos poderes. Combate ferozmente os socialistas, reprimindo-os 

ao mesmo tempo em que procura conquistar os trabalhadores com uma política social.  

 

Em Praga, Rieger conseguiu a aprovação de uma constituição liberal, a Carta da Boêmia, que 

reconhecia os direitos históricos do povo tcheco. À vontade de afirmar a identidade eslava 

face ao germanismo concretizou-se, no dia 2 de junho, com a reunião do Congresso Pan-

Eslavo em Praga, iniciativa do historiador Frantisek Palacký. O Congresso Pan-Eslavo inspirou 

manifestações nacionalistas tchecas, reivindicando autonomia numa Áustria federativa. Esse 

congresso foi dissolvido militarmente. 

 

 

1.6.05 - Guerra dos Ducados (1864) 

 

Guerra dos Ducados do Elba, também conhecida como Guerra Dinamarquesa ou 

Segunda Guerra do Schleswig. Guerra Dano-Prussiana ou Guerra Dinamarquesa foi travada 

em 1864 entre a Dinamarca, de um lado, e, de outro, a Prússia e a Áustria, estas agindo em 

nome da Liga Alemã. Tal como a Primeira Guerra do Schleswig foi travada pelo controle dos 

ducados do Schleswig e do Holstein, cujo status foi finalmente definido por uma partilha 

após a Primeira Guerra Mundial, quando o Sleswig Setentrional votou pela reunião com a 

Dinamarca. 

 

O Congresso de Viena e a Santa Aliança restauraram e legitimaram o absolutismo 

monárquico, ou Antigo Regime, cedendo a região de Schleswig-Holstein (ao norte da futura 

Alemanha) à Dinamarca e Lombardo-Veneto para a Áustria. Em 1863, a Dinamarca anexou o 

ducado de Schleswig-Holstein, pretexto que Bismarck precisava para iniciar a Guerra da 

Prússia com a Dinamarca. Para dar prosseguimento ao plano, era necessário ter como aliado 

a Áustria. Questões territoriais da conquista foram os elementos indispensáveis para uma 

rivalidade austro-prussiana. O segundo passo seria uma guerra contra a poderosa Áustria. 
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 Antes, porém, uma aliança com a Itália e a neutralização de Napoleão III, em 1865, 

foram ingredientes indispensáveis para esta segunda etapa. A Itália, partindo de Piemonte, 

principalmente, desejava a anexação de Lombardo-Veneto. Napoleão III não deu apoio aos 

italianos nesta questão, pois protegia o Papa Pio IX com suas tropas no futuro Vaticano. O 

Papa era contrário à formação de uma Itália unida. 

 

 

1.6.06 - Guerra Austro-Prussiana (1866) 

 

Por séculos, os Imperadores do Sacro Império Romano-Germânico governavam 

nominalmente os Estados alemães, mas os nobres poderosos mantinham uma 

independência de fato com auxílio externo, particularmente da França. A Prússia se tornou o 

mais poderoso desses Estados, e, já no século XIX, era considerada uma das grandes 

potências da Europa. Após o fim das Guerras Napoleônicas, em 1815, a influência francesa 

sobre os Estados alemães era fraca e ideais nacionalistas espalharam-se pela Europa. Muitos 

observadores perceberam que as condições para a unificação da Alemanha estavam em 

desenvolvimento, e duas concepções de unificação se desenvolveram. Um delas era a 

Grossdeutschland (do alemão Großdeutschland, "grande Alemanha"), que incluiria o império 

multinacional da Áustria. A outra, preferida pela Prússia, era a Kleindeutschland ("pequena 

Alemanha"), que excluía a Áustria. 

 

O junker (nobre prussiano) Otto Von Bismarck tornou-se chanceler da Prússia em 1862 e 

começou imediatamente uma política focalizada na unificação da Alemanha com o controle 

prussiano. Tendo aumentado a consciência nacional alemã, convencendo a Áustria a unir-se 

a ele na Guerra dos Ducados do Elba (também conhecida como Guerra Dinamarquesa ou 

Segunda Guerra do Schleswig), Bismarck provocou um conflito pela administração das 

províncias conquistadas de Schleswig e Holstein, que foi acertada na Convenção de Gastein. 

A Áustria declarou guerra à Prússia e conclamou os exércitos dos Estados alemães menores 

para se juntar a ela. 

 

A maioria dos Estados alemães uniu-se à Áustria, contra a Prússia, percebida como a 

agressora. Dentre esses Estados estavam a Saxônia, Bavária, Baden, Württemberg, Hanôver, 
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Hesse-Kassel, Hesse-Darmstadt e Nassau. Alguns Estados setentrionais juntaram-se à 

Prússia, particularmente Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, and 

Brunswick. A Itália também se juntou a Prússia, porque a Áustria ainda ocupava o território 

de Veneza, que os irredentistas italianos queriam para completar a unificação da Itália. 

 

Notavelmente, as outras potências estrangeiras abstiveram-se da guerra. O imperador 

francês Napoleão III, que esperava uma vitória austríaca, preferiu ficar de fora do conflito 

para fortalecer sua posição de negociação pelo território ao longo do Reno, enquanto que a 

Rússia ainda guardava ressentimentos contra a Áustria por conta da Guerra da Criméia. 

 

A principal campanha da guerra ocorreu na Boêmia. A decisiva vitória prussiana sobre a 

Áustria na Batalha de Königgrätz (três de julho de 1866) destruiu o exército austríaco e 

forçou Viena a propor a paz. 

 

Os austríacos tiveram melhor sorte na guerra com a Itália, derrotando-a em terra na 

Batalha de Custoza (24 de junho) e no mar na Batalha de Lissa (20 de julho). Por outro lado, 

os "caçadores dos Alpes", de Garibaldi, derrotaram os austríacos na Batalha de Bezzecca, em 

21 de julho, e avançaram na direção de Trento. 

 

Encerradas as hostilidades, a Áustria cedeu a Venécia (correspondente às atuais regiões 

italianas do Vêneto e da Friuli-Venezia Giulia) à Itália (com a mediação da França). 

 

O Tratado de Praga, de 23 de agosto de 1866, determinou a dissolução da Liga Alemã, a 

anexação de Schleswig-Holstein, Hanôver, Hesse-Kassel, Nassau e Frankfurt à Prússia e a 

exclusão da Áustria dos assuntos alemães. A guerra tornou a Prússia a potência hegemônica 

na Alemanha e com ascendência sobre os estados alemães menores, que se veriam 

compelidos a aliarem-se aos prussianos na Guerra Franco-prussiana de 1870 e a aceitar a 

coroação de Guilherme I como Kaiser de uma Alemanha unificada, em 1871. A Guerra 

Austro-prussiana pode ser vista, portanto, como a primeira grande manobra de Bismarck 

para atingir a sua meta de unificar a Alemanha sob controle prussiano. 

 



História da Família Wünsch 

 

 

96 

1.6.06.01 -  A Batalha de Königgrätz (3 de Júlio de 1866) 

A Batalha de Königgrätz (ou de Sadowa) foi o enfrentamento decisivo da Guerra Austro-

Prussiana, decidindo-a em favor da Prússia. Após uma série de insucessos, o austríaco 

Benedek decidiu concentrar suas forças para deter a invasão prussiana. Para isto escolheu 

um terreno acidentado, tendo o córrego Bistritz a oeste e o rio Elba a leste. Um poderoso 

front de 12 km, em arco, com a fortaleza de Königgrätz às costas, guardando a ponte sobre o 

Elba. O ataque prussiano veio do oeste através do 1º Exército e o Exército do Elba. Dois 

corpos austríacos (o 2º e o 4º) atacaram o flanco esquerdo do 1º Exército prussiano, 

pensando assim desbordar toda a força adversária. Contudo, do norte, chegou finalmente o 

2º Exército prussiano (após longa e apressada marcha), que colheu assim o flanco direito 

austríaco pela retaguarda, para em seguida se colocar entre as forças austríacas e 

Königgrätz. As reservas austríacas (1º e 6º corpos) tentaram ainda um contra-ataque, mas a 

batalha já estava perdida.  

Dados sobre a batalha: 

Conflito:  Guerra Austro-prussiana 

Data:   3 de julho de 1866 

Localização:  Em Königgrätz, Boêmia (Atualmente Hradec Kralove) 

Resultado:  Vitória Prussiana 

Combatentes:  Prússia e Áustria 

Forças:   140.000 em três exércitos prussianos,  90.000 austríacos e 25.000 saxões 

Baixas:   10.000 Prussianos e 45.000 Austríacos. Milhares de feridos e prisioneiros. 
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Figura 26 - A Batalha de Königgrätz. 3 de Júlio de 1866 

 

  
Figura 27 - Memorial em Königgrätz 

 

1.6.07 - Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) 

 

A Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) foi um conflito armado entre a França de 

Napoleão III e um conjunto de estados germânicos liderados pela Prússia. 

 

Espanha estava sem rei desde 1868 devido à abdicação de Isabel II, em virtude da 

Revolução de 1868 e as Cortes - Parlamento espanhol - ofereceram a Coroa ao príncipe 

prussiano Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, parente afastado do rei da Prússia. Um 

Hohenzollern no trono espanhol seria demais para a Europa antiprussiana. O imperador 

francês pressionou a Prússia para impedir que o parente do rei prussiano assumisse o trono 
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espanhol. O ministro do exército francês realizou, na Câmara, um discurso indignado e 

belicoso contra a Prússia, o que gerou sentimentos antifranceses no sul da Alemanha. 

 

O chanceler prussiano Otto Von Bismarck e seus generais estavam interessados em uma 

guerra contra a França, pois esse país - temendo o grande potencial econômico e militar 

germânico - punha empecilhos à integração dos Estados do sul da Alemanha na formação de 

um novo país dominado pela Prússia - o Império Alemão. Bismarck, o unificador da 

Alemanha, tinha preparado um poderoso exército e conhecia a mediocridade do exército 

francês. Sabia também que se fosse atacado pelos franceses, teria o apoio dos estados 

alemães do Sul e, derrotando a França, não haveria mais nenhum obstáculo a seu projeto de 

unificar a Alemanha. Por outro lado, Napoleão III pretendia recuperar o prestígio perdido em 

conseqüência das inúmeras derrotas diplomáticas sofridas. 

 

A guerra em si foi provocada por Bismarck, que habilmente isolou a França e alterou uma 

indiscutível mensagem de seu rei (o telegrama de Ems), que buscava justamente dar fim à 

crise. Napoleão III declarou guerra à Prússia em 19 de julho de 1870. 

 

Prússia desde logo contou com o apoio dos estados germânicos do Sul, na luta da Prússia 

contra a França. As forças alemãs estavam unificadas sob o comando supremo de Guilherme 

que contava com o grande estrategista Helmut Karl Bernhard Graf von Moltke como Chefe 

do Estado Maior. À frente das tropas francesas encontrava-se Patrice-Maurice MacMahon. 

 

 Mapa histórico da Batalha de Sedan.Exércitos prussianos avançaram para dentro da 

França; as forças francesas foram expulsas da Alsácia, enquanto um segundo exército 

francês, comandado por François Achille Bazaine, foi obrigado a se retirar de Metz. A batalha 

que decidiu o conflito foi a Batalha de Sedan, de 1 de Setembro de 1870, quando 

MacMahon, marchando para auxiliar Metz, foi derrotado por Helmut von Moltke. Na 

batalha, Napoleão III e seus 83.000 homens, renderam-se aos alemães. Napoleão foi 

capturado (2 de setembro de 1870) e, desacreditado aos olhos dos franceses, deixou de ser 

imperador. 
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Quadro de Wilhelm Camphausen (1818-1885) mostrando Napoleão e Bismarck na 

manhã seguinte à Batalha de Sedan. Em Paris, a Assembléia Legislativa foi dissolvida e 

proclamada a República. Bismarck recusou-se a assinar a paz e, em Setembro, começou o 

cerco a Paris. Quando o avanço alemão atingiu Paris, Léon Gambetta, chefe do novo 

governo, realizou uma fuga em bloco, estabelecendo um governo provisório na cidade de 

Tours. A partir daí seriam organizadas 36 divisões militares, todas destinadas ao fracasso. 

 

 A França em dezembro de 1870, durante a Guerra Franco-prussiana.Esperanças de um 

contra-ataque francês se dispersaram quando o Marechal Bazaine, com um exército de 

173.000 homens apresentou sua rendição, em Metz, no dia 27 de outubro. A capitulação 

oficial de Paris ocorreu em 28 de janeiro de 1871. Adolphe Thiers, velho político francês, foi 

eleito pela Assembléia como chefe do Executivo e solicitou um armistício aos prussianos. O 

armistício foi concedido por Bismarck e a Assembléia Nacional Francesa, eleita para as 

negociações de paz, reuniu-se em Bordéus, em 13 de fevereiro, nomeando Adolphe Thiers o 

primeiro presidente da III República. A população de Paris, entretanto, recusou-se a depor as 

armas e, em março de 1871, revoltou-se, estabelecendo a Comuna de Paris. 

 

O governo francês assinou em 10 de Maio de 1871 o Tratado de Frankfurt, pondo fim à 

guerra entre a França e a Prússia. Neste documento ficava estabelecido que, por direito de 

guerra e pela população da a Alsácia-Lorena ser de maioria germânica, ficava estabelecido 

que a província francesa da Alsácia e parte da Lorena (inclusive Metz) passariam para o 

domínio do Império Alemão. Devido aos grandes danos causados à Prússia, a França deveria 

pagar uma indenização de guerra de cinco bilhões de francos de ouro e permaneceria 

ocupada, por tropas alemãs, até o término do pagamento. Em troca, foram libertados 100 

mil prisioneiros de guerra franceses, os quais foram admitidos nas linhas prussianas para 

reprimir a Comuna. A onerosa obrigação só estaria cumprida em setembro de 1873. Neste 

mesmo mês, as tropas alemãs abandonaram a França, depois de quase três anos de 

ocupação. 

 

Para a Prússia, a proclamação do Segundo Império alemão em Versalhes, em Janeiro, foi 

o clímax das ambições de Bismarck em unificar a Alemanha. 
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1.6.08 - Primeira Guerra Mundial  (1914-1918) 

 

A Primeira Guerra Mundial (também conhecida como Grande Guerra antes de 1939, 

Guerra das Guerras ou ainda como a Última Guerra Feudal) foi um conflito mundial ocorrido 

entre Agosto de 1914 a 11 de Novembro de 1918. A guerra ocorreu entre a Tríplice Entente 

(liderada pelo Império Britânico, França, e até 1917 pela Rússia, e depois de 1917 pelos EUA) 

que derrotou a Tríplice Aliança (liderada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e 

Império Turco-Otomano). A guerra causou o colapso de quatro impérios e mudou de forma 

radical o mapa geopolítico da Europa e do Médio Oriente. 

 

 

1.6.09 - Segunda Guerra Mundial  (1939-1945) 

 

A Segunda Guerra Mundial opôs os Aliados às Potências do Eixo, tendo sido o conflito 

que causou mais vítimas em toda a história da Humanidade. As principais potências aliadas 

eram a China, a França, a Grã-Bretanha, a União Soviética e os Estados Unidos. O Brasil se 

integrou aos Aliados em 1943. A Alemanha, a Itália e o Japão, por sua vez, perfaziam as 

forças do Eixo. Muitos outros países participaram na guerra, quer porque se juntaram a um 

dos lados, quer porque foram invadidos, ou por haver participado de conflitos laterais. Em 

algumas nações (como a França e a Iugoslávia), a Segunda Guerra Mundial provocou 

confrontos internos entre partidários de lados distintos. 

 

O líder alemão de origem austríaca Adolf Hitler, Führer do Terceiro Reich, pretendia 

criar uma "nova ordem" na Europa, baseada nos princípios nazistas da suposta 

superioridade alemã, na exclusão - eliminação física incluída - de algumas minorias étnicas e 

religiosas, como os judeus e os ciganos, bem como deficientes físicos e homossexuais; na 

supressão das liberdades e dos direitos individuais e na perseguição de ideologias liberais, 

socialistas e comunistas. 

 

Tanto a Itália como o Japão entraram na guerra para satisfazer os seus propósitos 

expansionistas. As nações democráticas (como a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos 
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da América) opuseram-se a estes desejos do Eixo. Estas nações, juntamente com a União 

Soviética, após a invasão desta pela Alemanha, constituíram a base do grupo dos Aliados. 

 

 

1.6.09.01 - Os Wünsch em Auschwitz 

 

No memorial de Auschwitz constam vários nomes de pessoas da família Wünsch 

que perderam suas vidas neste campo de concentração durante a segunda guerra 

mundial. 

 

 

Margarete Wunsch, (*02/02/1905 Praga, +1/07/1943 Auschwitz) 

 

 

Marie Sara Wunsch, ( *01/03/1892 Boskowitz, +18/06/1943 Auschwitz ) 

 

 

Shimon Wünsch, casado com Rivka, ele morreu em 1944 no campo de Metauzen, e ela 

em Auschwitz, no mesmo ano. Eles tiveram 3 filhos: Hana Wünsch (*1928), René 

Wünsch (*1925), Efraim Wünsch (*1929) , todos morreram em Auschwitz no ano de 

1944. 

 

Figura 28 - Wünsch em Auschwitz 
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CAPÍTULO II – Imigração Alemã 

Quando se fala em Alemanha é bom lembrar que ela não existia como unidade nacional. Haviam 

reinados, principados, ducados, independentes entre si, que constantemente mudavam suas 

fronteiras devido às guerras. O que identificava a todos como um só povo era unicamente a língua 

alemã, embora existissem diferentes dialétos.  

 

Ao falarmos em imigrantes alemães antes de 1871, ano da unificação formalizada por Bismark, 

referimo-nos às pessoas que falavam alemão, não importando o local de origem. Os passaportes 

desta época registram a origem como sendo da Prússia, de Schleswig-Holstein, Áustria, Renânia, 

Hesse ou Pomerânia, e outros.  

 

A Alemanha foi durante muitos anos um país de forte emigração. Desde finais do século 17 já 

existia uma notável população alemã vivendo em países estrangeiros, porém, a maior parte dos 

emigrantes abandonaram a Alemanha no século 19 e início do século 20. Os alemães se dispersaram 

em diversos países, incluindo o Brasil, o Canadá e a Austrália, porém, o destino principal de 

emigrantes germânicos foram os Estados Unidos. 

 

 

Imigração Alemã pelo porto de Hamburgo entre 1847 a 1914: 

 

1. 88.87 % - Estados Unidos 

2. 02,01 % - Brasil 

3. 01,94 % - Canada 

4. 01,25 % - Austrália 

5. 00,45 % - Argentina 

 

 

Os motivos que levaram Alemães imigrarem são muitos, alguns imigraram em busca de liberdade 

religiosa, outros em busca de paz devido as constantes guerras na Europa.   
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Em 1848 ocorreram inúmeras revoluções contrarias aos governos monárquicos em toda a 

Europa. Muitas destas revoluções falharam e em conseqüência disso foram colocadas rigorosas leis 

para a população.  

 

Outra razão foi à lei de herança que entrou em vigor em meados de 1850. Esta lei restringia a 

vontade das pessoas através de primogenitura. Só o filho mais velho poderia herdar os bens em caso 

de falecimento de seu pai, também as mulheres não eram autorizadas a controlar propriedades.  

 

     No meio rural houve um grande empobrecimento, para pagar suas dívidas os agricultores 

negociavam suas propriedades e mudavam para as cidades em busca de emprego.  

 

Porem o principal motivo foi à chegada da industrialização e a utilização de máquinas a vapor. Por 

volta de 1850 houve um grande desenvolvimento da indústria, as máquinas realizavam tarefas que 

antes eram feitas por muitas pessoas, com isto houve desemprego em massa. As cidades ficaram 

superlotadas de pessoas em busca de emprego.  

 

Por todos esses motivos e a melhor opção era imigrar.  

 

Os Alemães imigraram de: 

 

• Confederação dos Estados Alemães - Liga Alemã (1815-1866) 

 

Era composto por 35 estados independentes e 4 cidades livres e a Áustria até 1866: Reinos da 

Prússia, Baviera, Württemberg, Hannover e Saxônia; os Grão-Ducados Mecklemburg-

Schwering-Strelitz, Oldenburg, Hesse-Darmstadt, Saxe-Weimar e Baden; o eleitorado de 

Hesse-Kassel; os ducados de Brunswick, Nassau, Anhalt-Dessau-Bernburg-Göthen, Saxe-

Koburg-Gotha, Saxen-Meiningen-Altenburg-Hildburghausen e Holstein; parte dos Países-

Baixos; as quatro cidades-livres de Frankfurt/Meno, Bremen, Hamburgo e Lübeck e outros 

pequenos principados independentes. 

 

• Liga Setentrional Alemã (1866-1871) 



História da Família Wünsch 

 

 

105 

 

• Estados Merionais Alemães (1866-1871) 

 

• Império Austro-Húngaro (1867-1918) 

 

Era composta pela Áustria, Hungria e Boêmia.  

 

• Império Alemão - II Reich - (1871-1918) 

 

Criado após o fim da guerra franco-prussiana vencida pela Prússia era composta por 25 

estados soberanos e uma província.  

 

• Alemanha - III Reich – (1933-1945) 

 

O gorvernantes alemães também tinham interesse na imigração Alemã na América, o principal  

eram que os emigrantes não perdessem a sua etnia, cultura, língua. A Alemanha não possuíam 

colônias próprias na Améria e procuravam matérias primas para sua indústria. Em 1827 começou a 

ter relações comerciais com o Brasil, diversas companhias de navegação (principalmente as 

localizadas no porto de Hamburgo) começaram a fazer o transporte de mercadorias entre os dois 

paises em seus navios veleiros (posteriormente em navios a vapor), trazendo produtos 

industrializados e levando café, peles, madeiras e outros produtos.  Estas mesmas companhias 

começaram a investir no transportes passageiros e posteriormente no lucrativo transporte dos 

imigrantes. As recomendavam do governo era que fossem fundadas colônias agrícolas em regiões 

que: 

 

• Sendo pouco habitadas pelos nativos e possuindo condições climáticas vantajosas, 

favorecessem uma imigração alemã em grande escala com boas possibilidades de 

desenvolvimento; 

• Pelo fato das populações nativas serem menos desenvolvidas, isto garantiria que a etnia, 

cultura, língua e nacionalidade dos imigrantes ficariam preservadas; 

• Em longo prazo fornecessem matérias primas para os Alemães. 
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Aproximadamente 60 milhões de pessoas imigraram da Europa no século XIX, destes 5 milhões 

falavam a língua alemã oriundos de vários locais, Fora da Alemanha, a maioria das pessoas 

etnicamente alemãs vivem na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Isso se deve ao 

fato da grande imigração de alemães ocorrida nos séculos XIX e XX. No censo de 2000, 44 milhões de 

norte-americanos (15% da população) declararam ter ascendência alemã, porém, apenas 1,5 milhão 

são falantes da língua alemã. A etnia alemã é a mais numerosa nos Estados Unidos. No Canadá, 2,7 

milhões de pessoas declararam ter ascendência alemã (9% da população). Para o Brasil imigraram 

apenas 236 mil alemães. 

 

Os imigrantes viajaram para a América em navios veleiros até o final do século XIII e 

posteriormente em navios a vapor, os principais portos de saída da Europa foram: 

 

- Hamburgo; 

- Bremen; 

- Antuérpia.  

 

 

Figura 29 - Mapa dos Principais Portos Europeus Usados na Imigração 

 
 
2.1 - Imigração Alemã nos Estados Unidos 

 

Os Estados Unidos tornaram-se a terra prometida para milhões de emigrantes desde o início 

da sua colonização, no século XVII. Os primeiros colonos alemães chegaram aos EUA no ano de 
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1608. Grande número de colonos teutônicos chegaram entre 1680 e 1760. Esses colonos, 

protestantes na maioria dos casos, fugiram de perseguições religiosas, estabelecendo-se 

principalmente no estado da Pennsylvania e norte de Nova Iorque. 

 

A Pennsylvania tornou-se o destino preferido da emigração alemã durante o século XVIII, 

recebendo grande levas de emigrantes entre 1725 e 1775, compondo, neste último ano, já 30% 

da população do estado. Outras colônias alemãs foram criadas na Virgínia, Massachusetts e 

Carolina do Norte, incluindo protestantes, menonitas, amish e outras minorias religiosas. No 

censo de 1790, os alemães constituíam 9% da população branca dos Estados Unidos. 

 

 
Figura 30 - Etnia no Estados Unidos 

 

Uma grande massa de emigrantes alemães rumaram para os Estados Unidos entre 1848 e a I 

Guerra Mundial, período em que entraram aproximadamente seis milhões de alemães no país, 

sendo as cidades como Chicago, Detroit e Nova Iorque destinos bastante procurados, porém, a 

maior parte dos alemães preferiam se estabelecer na Região Centro-Oeste dos Estados Unidos 

da América. 
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Depois de duas ou três gerações, os germano-americanos se assimilaram ao restante da 

população norte-americana e aos seus costumes e adotaram rapidamente a língua inglesa como 

idioma materno. Atualmente, é quase inexistente uma cultura teuto-americana, devido a essa 

fácil assimilação dos emigrantes alemães dentro dos Estados Unidos. 

 

Alguns estados americanos possuem uma clara maioria de ascendência alemã: Dakota do 

Norte e Wisconsin possuem, respectivamente, 43,9% e 42,2% de sua população descendente de 

alemães. Esses dois estados são considerações os mais alemãs dos Estados Unidos, possuindo 

uma larga maioria luterana. 

 

É notório, todavia, que os alemães não se manteram isolados dentro de seu próprio grupo 

étnico e, atualmente, a maior parte dos norte-americanos com ascendência alemã também 

possuem alguma origem escocesa, inglesa, irlandesa, etc. 

 

 

2.2 - Imigração Alemã para o Brasil 

 

A filha de Francisco II, último Imperador do Sacro Império Romano de Nação Alemã, ao 

mesmo tempo, Francisco I, primeiro Imperador da Áustria, da Casa dos Habsburgos, era casada 

com o jovem Imperador Pedro I do Brasil, da Casa de Bragança. A arquiduquesa Leopoldina 

Carolina Josefa contraiu matrimonio com D. Pedro, apenas príncipe, no dia 13 de maio de 1817, 

por procuração, em Viena. É fácil imaginar que o fato de uma princesa germânica ser a 

Imperatriz do Brasil tenha dado ênfase à imigração Alemã. Leopoldina sabia que sua 

antepassada, Imperatriz Maria Teresa, havia colonizado terras ao longo do Danúbio, para 

impedir o avanço dos turcos em direção ao centro da Europa, com ameaça ao território 

austríaco. O Brasil vivia uma situação parecida no sul. Ali constantemente havia invasões e 

atividades bélicas para manter as fronteiras brasileiras. A colonização mais intensa daquele 

pedaço de terra poderia ajudar a manter o equilíbrio geopolítico. Na verdade, os açorianos, 

então "donos" do Rio Grande, eram, também, os "eternos vigilantes".  
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O Brasil não procurou trazer imigrantes portugueses, já que tinha acabado de se emancipar. 

Os Espanhóis, nem pensar, porque eram os inimigos naquela região. Franceses também não, 

porque um dia haviam invadido o Rio de Janeiro, fundando a "França Antártica". Ingleses 

também não, porque igualmente haviam tentado instalar-se no Brasil. Holandeses fora de 

cogitação, pois estiveram 24 anos no Nordeste. Os Alemães então eram a primeira opção já que 

Leopoldina era alemã. A Prússia, que depois integraria a Alemanha, tinha um exército 

reconhecido e admirado por D. Pedro I, cujas tendências militaristas era conhecidas. O Brasil 

precisava de soldados, já que os portugueses, com a Independência, haviam voltado para 

Portugal. Quem defenderia o Brasil? D. Pedro I interessou-se primeiramente por mercenários 

alemães, para não ser notado esse "movimento militarista", passou a contratar também colonos 

que ocupariam as terras sulinas. 

 

Para proceder adequadamente, foi enviado à Alemanha Jorge Antônio von Schäffer, preposto 

do Império. A missão de Schäffer, embora exitosa, teve muitos percalços. A Europa estava 

impedindo que soldados saíssem como mercenários. Quem desejasse emigrar, deveria renunciar 

à nacionalidade e apresentar provas de que o país destinatário lhe daria nova nacionalidade. Os 

países europeus queriam prevenir-se contra futuras responsabilidades. 

 

O governo brasileiro oferecia: passagem paga; concessão de cidadania; concessão de lotes de 

terra livres e desimpedidos; suprimento com primeiras necessidades; materiais de trabalho e 

animais; isenção de impostos por alguns anos; liberdade de culto. 

 

     Muitas vezes as más colheitas, as pragas na plantação, invernos muito rigorosos, impeliam os 

homens a deixarem sua pátria. Altos impostos, sistema de servidão, prejudicavam e impeliram o 

recolhimento de seus próprios pequenos recursos. 

 

Os imigrantes normalmente viajavam nos porões superlotados dos veleiros. Muitos não 

suportavam o sacrifício da viagem e acabavam falecendo a bordo. Esperas prolongadas por 

ventos favoráveis para zarpar, preços absurdos para hospedagem, alimentação e 

armazenamento da bagagem. Ladrões, vigaristas, empresas corruptas obtinham com a imigração 

ótimos lucros. A viagem durava de 90 a 120 dais dependendo do tempo. Durante a viagem várias 

doenças se alastravam nos navios devido o espaço apertado.  
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No Brasil o Imperador D. Pedro I e D. Pedro II estimularam a imigração européia, pois a época 

da mão-de-obra gratuita dos escravos estava chegando ao fim e o Brasil precisava com urgência 

de trabalhadores voluntários e ativos. Isto sem falar no objetivo de ocupação do território 

constantemente ameaçadas pelos espanhóis.  

O primeiro grupo de imigrantes fixou-se no sul da Bahia em 1818, mas foi em 1824 que 

chegaram os que formariam a primeira colônia alemã no Rio Grande do Sul, a atual São 

Leopoldo.  

Em 1827, desembarcavam os primeiros alemães no porto de Santos, levados a Santo Amaro. 

Os grupos seguintes fixaram-se em Itapecerica, São Roque e Embu, ou foram levados para Rio 

Claro e as plantações de café no interior de São Paulo.  

Em 1829, começava a colonização alemã em Santa Catarina, em São Pedro de Alcântara e 

Mafra e, a seguir, em Rio Negro, no Paraná. Em Curitiba, os imigrantes começam a chegar em 

maior número em 1833. 

No Rio Grande do Sul, os primeiros imigrantes de língua alemã chegaram a então província 

de São Pedro do Rio Grande em 25 de julho de 1824. O grupo de 39 pessoas havia deixado para 

trás sua terra natal em busca do sonho de uma vida melhor na distante América do Sul. O 

primeiro núcleo germânico no Brasil nasceu às margens do Rio dos Sinos, atual município de São 

Leopoldo a 30 quilômetros de Porto Alegre. 

 

Entre as empresas do porto de Hamburgo o senador Christian Mathias Schroeder que fundou 

em 1849 a "Sociedade Colonizadora de Hamburgo", faziam parte desta sociedade vinte maiores 

capitalistas da Alemanha e possuía um grande capital para investimento. Tinha a finalidade de 

regularizar a emigração espontânea e desenvolver as relações comerciais hanseáticas com o 

Brasil, mediante a introdução de imigrantes de língua alemã e o estabelecimento de colônias 

agrícolas com o objetivo de fornecer matérias primas para a Europa.  

 

Esta sociedade fundou a Colônia Dona Francisca próximo ao porto de São Francisco do Sul em 

Santa Catarina que foi base para a criação de inúmeras cidades como Joinvile, São Bento do Sul, 

Campo Alegre, Rio Negrinho e Jaraguá do Sul, as terras faziam parte do dote de casamento do 
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Príncipe de Joinville com Francisca Carolina (filha de D. Pedro I). Para trazer os imigrantes à 

empresa de Hamburgo desenvolveu intensa campanha de propaganda nos paises de língua 

Alemã, principalmente nos sudetos alemães.  

 

Para estimular a mudança, ela ofereceu a cada homem casado (das primeiras 50 famílias que 

vieram) 6,25 hectares de terras gratuitos e cada solteiro 2,5 hectares, também um pequeno 

adiantamento em dinheiro. Dessa maneira, foi possível reunir os primeiros colonos que partiram 

do porto de Hamburgo rumo a colônia em 4 de janeiro de 1851. A Sociedade Colonizadora trazia 

os imigrantes em seus navios e estes voltavam com produtos brasileiros, e também foi 

responsável pela infra-estrutura das estradas, moradia, etc. Valorizando, assim, os lotes que 

venda e empregando os imigrantes que chegavam com poucos recursos. 

 

Chegavam no Brasil principalmente no Rio de Janeiro e Santos, posteriormente viajavam para 

outras regiões principalmente o sul. 

 

O Brasil atraiu apenas 4,5 milhões de emigrantes europeus, de um contingente de 50 milhões 

que deixaram o Velho Continente do século 19 até a Segunda Guerra (1939-1945). Os demais 

foram para os Estados Unidos (a grande maioria), a Austrália, a Argentina e outros destinos em 

menor número. Os alemães representaram aproximadamente 5% dos imigrantes que buscaram 

uma nova pátria no Brasil. Ao longo de mais de cem anos, chegaram ao Brasil aproximadamente 

250 mil alemães. Atualmente, Estima-se que 7% a 10% dos brasileiros têm ao menos um 

antepassado alemão, são a segunda maior etnia do sul do Brasil (atrás somente dos Italianos). 

 

Os primeiros imigrantes a chegar ao Brasil depois dos portugueses foram os alemães. Seu 

fluxo migratório foi estabelecido ainda no final do primeiro reinado, com o objetivo de ocupar 

terras ameaçadas pelos vizinhos espanhóis e de equilibrar a economia sulina, dominada pelos 

grandes latifúndios e pela pecuária extensiva. A primeira colônia alemã foi São Leopoldo, no Rio 

Grande do Sul, fundada em 1824 e logo seguida por São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina 

(1828) e Rio Negro no Paraná, em 1829. Apesar da omissão do Governo Imperial, que cumpriu 

pouca das promessas feitas aos imigrantes, os alemães arrancaram seu sustento das terras 

geralmente pouco férteis a eles destinadas, uniu-se em grupos fechados para preservar a cultura 

e as tradições de seu país de origem, e introduziram na região culturas agrícolas até então 
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desconhecidas. As vilas por eles fundadas transformaram-se em algumas das cidades mais 

progressistas do Sul do Brasil.  

 

O Rio Grande do Sul recebeu cerca de 75 mil imigrantes alemães entre 1824 e 1939. Durante 

este tempo, foram criadas 142 colônias.  As levas de imigrantes que chegaram depois 1846 

fundaram as colônias de Feliz, Mundo Novo, Bom Princípio e Santa Maria. Outros se espalharam 

pelos vales dos rios Taquari, Pardo e Pardinho, dando origem a cidades como Estrela, Lajeado, 

Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Candelária. Os alemães ocuparam também as margens da 

Lagoa dos Patos fundando a cidade São Lourenço do Sul, depois subiram a serra criando Ijuí, 

Santa Rosa, Panambi e Cerro Largo, entre outras. Finalmente, os alemães de quarta e quinta 

gerações atravessaram o Rio Uruguai e migraram para o oeste de Santa Catarina e Paraná.  

 

No Paraná, a imigração germânica começou com a fundação da Colônia de Rio Negro, em 

1829. Em 1878, alemães de origem russa, vindos da região do Rio Volga, estabeleceram-se nos 

Campos Gerais, perto das atuais cidades de Ponta Grossa e Lapa. Neste século, colonos vindos de 

Santa Catarina fundaram a Colônia de Witmarsum, no município de Palmeira, suábios da região 

do Rio Danúbio criaram quatro colônias em Entre Rios município de Guarapuava, e descendentes 

de imigrantes ocuparam a região de Cambé e Rolândia no Norte do estado. A capital, Curitiba, 

também abriga numerosa comunidade originária dos colonos alemães que atravessaram o 

Atlântico para participar com seu trabalho da formação do povo singular que hoje habita a 

Região Sul do Brasil. 

 

 

Imigração Alemão no Brasil: 
 

• 1884-1893: 22.778 

• 1894-1903: 6.698 

• 1904-1913: 33.859 

• 1914-1923: 29.339 

• 1924-1933: 61.723 

• 1945-1949: 5.188 

• 1950-1954: 12.204 

• 1955-1959: 4.633 
 

Fonte: IBGE 
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2.2.01 - Necessidades de imigrantes no Brasil 

 

Desde a independência do Brasil o governo reconheceu a necessidade de povoar o sul 

do Brasil, A imigração estrangeira seria indispensável para o crescimento do país e também 

para proteger e defender as fronteiras do sul do império, além de que desejava criar uma 

classe média de pequenos agricultores que pudessem produzir alimentos para o mercado 

interno. O governo brasileiro controlaria a vinda dos imigrantes e pagaria a passagem para 

os colonos, também incentivando com lotes de terras gratuitos, já demarcados, além de 

subsídios em dinheiro ou em instrumentos de trabalho.  

O processo foi iniciado por Dom Pedro I que criou as primeiras colônias alemãs e 1824. 

Os imigrantes alemães se reuniam em grupos e formavam as colônias, onde poderiam 

exercer suas profissões, e não tinham restrições em relação ao idioma, religião ou tradição. 

Por muito tempo diversas colônias ficaram isoladas, algumas até esquecidas e desprovidas 

de ajuda, gerando grandes lutas de sobrevivência dos colonos alemães nas novas e isoladas 

terras, com clima diferente e em muitos casos, ataques ou hostilidade por parte de 

brasileiros (índios ou não). As vias de acesso que foram prometidas não foram cumpridas, 

e, se chegaram, foram décadas mais tarde. A construção de uma infra-estrutura básica 

também falhara, com o governo descumprindo suas promessas iniciais.  

Algumas colônias sobreviveram, mesmo que de forma precária, voltando a um estilo 

precário de vida, há muito tempo já extinto na Alemanha. Outras colônias conseguiram se 

desenvolver e expandir demograficamente, desenvolvendo sua economia e novos 

trabalhos, alguns desconhecidos dos brasileiros, pois tinham técnicas diferentes, ganhando 

mercado de trabalho nacional e também internacional, através da venda de produtos 

coloniais e matérias-primas, e a importação de manufaturados e equipamentos que não 

eram produzidos no Brasil.  

Devido às falhas na política de imigração, o governo brasileiro resolveu mudar as 

regras, pretendendo assim atrair somente colonos com condições econômicas de se 

estabelecerem no país e se desenvolverem. Os colonos passariam a arcar com os custos da 

viagem e também a pagar pelas terras.  
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Assim sendo, a imigração que inicialmente tinha uma política de povoamento, de 

ocupações de espaços vazios e demográficos, agora se tratava de garantir que os 

imigrantes se tornassem mão-de-obra para as lavouras de café.  

Com a expansão da lavoura cafeeira (1840) e com a proibição do tráfico de escravos 

(1850), o governo brasileiro sente necessidade de aumentar a quantidade de trabalhadores 

livres, o que se intensifica com as leis que prenunciavam a abolição por completo da 

escravidão. Para suprir a falta de mão-de-obra, medidas foram tomadas para atrair mão-

de-obra européia, e o direito de trazer imigrantes, antes sob o controle do governo 

imperial, foi aumentado, assim cada província poderia ter sua própria política de imigração 

e promover como quisesse maneiras de realizá-la.  

Surgiram as companhias de colonização, criadas para promover a colonização no Brasil, 

que compravam terras baratas e as revendiam caras aos colonos. Os proprietários das 

companhias de colonização enriqueceram rapidamente, enquanto muitos colonos se 

endividaram e voltaram à Alemanha.  

Surgiram também jornais alemães especializados e destinados aos emigrantes, como o 

Allgemeine Auswanderungs-Zeitung (1847-1871), de Rudolstadt, e o Deutsche 

Auswanderer-Zeitung (1852-1875), de Bremen. Estes jornais publicavam informações sobre 

imigrações, como informações sobre os países que recebiam imigrantes, reportagens sobre 

as colônias, listas dos navios e datas de partidas, preços de passagens. 

Investiu-se em propagandas para atrair os imigrantes para o Brasil, onde tratavam o 

Brasil como sendo o paraíso. Cartazes, jornais, folhetos, livros e fotografias eram 

distribuídos na Europa, através de agências contratadas e com ajuda das companhias de 

colonização, para estimular a vinda dos imigrantes.  

 

2.2.02 - Meios de Transportes - Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft 

 

A quase totalidade dos imigrantes Alemães foram para o Estados Unidos, por vários 

fatores: Por ser mais perto; mais barato; melhores incentivos e principalmente fácil acesso 

por navio. Para a América Latina éra dificil o transporte em nos frageis navios veleiros, a 

viagem durava até 3 meses, muitos morriam durante a viagem.  
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Istou começou a mudar com a criação  da uma empresa especializada nesta área, nesta 

empresa viajou meu bisavô Anton Wünsch e a maioria dos imigrantes Alemães que veio 

para América Latina.  A Hamburg Süd é uma transportadora marítima alemã fundada em 

1871 com o nome de Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft (em 

português:Sociedade Hamburgo-Sul-americana de Navegação e Navios a Vapor, mais tarde 

abreviadamente Hamburg-Süd ou HSDG). 

 

A Hamburg-Süd foi uma a principal companhias de navegação para o desenvolvimento 

da imigração alemã para o Brasil, pois a maioria dos imigrantes viajaram em seus navios, a 

partir de 1876, até 1903. 

 

A Hamburg Süd também foi uma das acionistas majoritárias da Cia. Colonizadora 

Hanseática (Colônia Dona Francisca), que desenvolveu a colonização alemã no estado de 

Santa Catarina. 

 

Duas vezes, nas duas guerras mundiais, a Hamburg Süd perdeu a totalidade de seus 

navios, que foram confiscados pelos vencedores dos conflitos, como indenização de guerra. 

As duas vezes a companhia reiniciou do zero. 

 

 

2.3 - Imigração dos Sudetos Alemães para a América 

 

O termo sudetos alemães foi utilizado para designar os Alemães que residiam na região 

montanhosa do norte da Boêmia, Morávia e Silésia.  Muitos destes alemães imigraram para a 

América, principalmente para o sul do Império Brasileiro.  

 

A boêmia era uma região bastante industrializada, a maioria destes imigrantes eram 

operários e tiveram dificuldades em se adaptar na agricultura, pois não tinham experiência. Por 

outro lado, a ordem climática quase não os afetou, pois provinham de regiões montanhosas. O 

estilo comunitário de vida que trouxeram consigo lhes valeu muito. Eram, em sua maioria, 

católicos, e não tardou muito para que desenvolvessem aqui suas sociedades de cantores, tiro 

e bolão, além de outros empreendimentos como cervejaria, vinícola, hotel e igreja. 
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Em 1857 um grupo de imigrantes da Boêmia imigrou para o Brasil para a colônia de São 

Bento do Sul (SC). O clima e a geografia da região de São Bento do Sul são muito semelhantes 

aos do norte da Boêmia. 

  

Também em 1857 um grupo de Friedländer imigrou para a região de Nova Petrópolis (RS) 

na serra Gaúcha. Para Nova Petrópolis também veio um grupo da região de Reichenberg para a 

localidade de Linha Imperial (Kaisertal). Em 1873, um grupo de sudetos da cidade Gablonz 

imigrou para localidade de Linha Isabel, próximo a cidade de Venâncio Aires (RS).  

 

Nueva Branau no Chile foi fundada em 1875 por imigrantes da região de Branau.  

 

Em 1918 um grupo de imigrantes de Gablonz fundou a colônia Sudetia, próxima a cidade de 

Bella Vista no Paraguai após terem passados alguns anos no sul do Brasil não tendo êxito. 

  

A imigração dos Sudetos Alemães para a Argentina ocorreu depois da primeira e segunda 

guerra mundial. Principalmente por pessoas de um alto nível técnico que encontraram 

trabalhos em empresas na Argentina como a petrolífera ASTRA em Comodoro Rivadavia, 

empresa CADE de energia elétrica em Dock Sur. Um grupo formado por 29 famílias se radicou 

em Santo Tome (província de Santa Fé) nos anos de 1949 e 1950, todos eram profissionais 

especializados na produção de vidros, lá eles criaram uma empresa. 

 

No Canadá os Alemães dos Sudetos fundaram a colônia de Tonslake na colônia Britânica de 

Columbia em 1938, também algumas fazendas no norte da província de Saskatchewan. 

 

 

2.4 - Hino dos imigrantes - Lieb Heimatland, Ade ! 

 

O hino “Querida Pátria, Adeus! - LIEB HEIMATLAND, ADE!” era cantado pelos imigrantes 

na despedida de sua terra natal. 
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lieb Heimatland ade. Es geht jezt fort zum 
fremdenstrandt, 
lieb Heimatland ade! 

Und so sing ich denn mit frohem mut, 
wie man singet wenn man wandern tut, 
lieb Heimatland ade! 
Wie du lachst mit deines himmels blau, 
Wie du grüssest mich mit Feld und Au 
lieb Heimatland ade! 
Gott weis, zu dir steht mein Sinn, 
doch jetzt zur ferne ziehts mich hin, 
lieb Heimatland ade! 
Begleitest mich, du leiber Fluss, 
Bist traurig das ich wandern muss, 
lieb Heimatland ade! 
Vom Moos’gen Stein und Wald’gen tal, 
da grüss ich dich zum letzten mal, 
mein Heimatland ade! 
 

Agora Adeus, minha querida pátria, 

Querida pátria, adeus! 

Seguimos agora por mares desconhecidos, 

Querida pátria, Adeus! 

E assim eu canto com animo alegre, 

como se canta quando se emigra:  

Querida pátria, adeus!  

Como tu ris, com teu céu azulado, 

Querida pátria, adeus! 

Como tu me saúdas com teus campos e 
planícies, 

Querida pátria, adeus! 

Deus sabe que para ti está sempre meu 
pensamento, 

Mas agora o desconhecido me atrai, 

Querida pátria, adeus!. 

Acompanhas-me, querido rio, 

Querida pátria, adeus! 

Estás triste porque devo partir, 

Querida pátria, adeus! 

Da pedra musgosa no vale da floresta 

Saúdo-te pela primeira vez: 

Querida pátria, adeus!. 
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CAPÍTULO 

III 

A ORIGEM DA FAMÍLIA WÜNSCH 
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CAPÍTULO III - A Família Wünsch 

3.1 - A Origem dos Sobrenomes 

 

Conhecer a origem dos sobrenomes poderá indicar de onde certa família descende, no que 

trabalhavam ou conhecer algumas características dos ancestrais dessa família. Os primeiros a 

adquirirem sobrenomes foram os chineses. Algumas lendas sugerem que o Império Fushi 

decretou o uso de sobrenomes, ou nomes de famílias, por volta de 2.852 a.C. Os chineses 

tinham normalmente três nomes: o sobrenome, que vinha primeiro e era uma das 438 palavras 

do sagrado poema chinês "Po-Chia-Hsing". O nome de família vinha em seguida, tirado de um 

poema de 30 personagens adotados por cada família. O nome próprio vinha então por último.  

 

O aporte de grande acervo de novos nomes, trazidos pelos povos invasores, principalmente 

germânicos, o abandono da sistemática latina de individualizar pessoas, a influencia do 

cristianismo que difundia os nomes de seus mártires e santos criaram uma confusão 

generalizada. Os nomes se repetiam com freqüência o que tornava difícil distinguir um 

indivíduo de outro.  Surgiu então a necessidade de se estabelecer uma modalidade para se 

distinguir um cidadão do outro, para tal finalidade foram criadas algumas formulas que 

auxiliavam em tal distinção.  

 

Nos tempos antigos os romanos tinham apenas um nome. No entanto mais tarde passaram 

a usar três nomes. O nome próprio ficava em primeiro e se chamava "praenomen". Depois 

vinha o "nomem", que designava o clã. O último nome designava a família e é conhecido como 

"cognomen". Alguns romanos acrescentavam um quarto nome, o "agonomen", para 

comemorar atos ilustres ou eventos memoráveis. Quando o Império Romano começou a 

decair, os nomes de família se confundiram e parece que os nomes sozinhos se tornaram 

costume mais uma vez. 

 

Na idade média (476-1453) passou, pois, a vigorar tão somente o nome de batismo para 

designar, distinguir e caracterizar as pessoas. Fala-se em nome de batismo porque, na época da 

queda do Império Romano Ocidental, a península itálica já era praticamente toda cristã. Por 

outro lado, os povos invasores foram cristianizados em massa no período que se segue à 
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desagregação do Império. O cristianismo se tornou um elemento aglutinador que aproximou 

todos estes povos.  

 

Na Inglaterra, por exemplo, só passaram a ser usado depois de sua conquista pelos 

normandos, no ano de 1066. Foi só no inicio do renascimento que os cognomes voltaram a ter 

aceitação geral.   

 

Os sobrenomes foram primeiramente usados pela nobreza e ricos latifundiários (senhores 

feudais), e pouco a pouco foram adotados por comerciantes e plebeus. Os primeiros nomes 

que permaneceram foram aqueles de barões e latifundiários, que receberam seus nomes a 

partir de seus feudos e/ou propriedades. Estes nomes se fixaram através da hereditariedade 

destas terras. Para os membros da classe média e trabalhadores, como as práticas da nobreza 

eram imitadas, começaram a usar assim os sobrenomes, levando a prática ao uso comum. 

 

Pelos anos de 1370 já se encontra a palavra "sobrenome" em documentos nas línguas 

locais. O governo passou a usar cada vez mais papéis, documentos, e deixar registrados seus 

atos entre todo o mais. Assim cada vez mais foi importante identificar com exatidão as pessoas. 

Em algumas comunidades nos centros urbanos, os nomes próprios não eram mais suficientes 

para distinguir as pessoas. No campo com o direito de sucessão hereditária de terras, era 

preciso algo que indicasse vínculo com o dono da terra, para que os filhos ou parentes 

pudessem adquirir a terra, já que pessoas com o mesmo nome poderiam passar por filho. 

Acredita-se que até o ano de 1450 a maior parte das pessoas de qualquer nível social tinha um 

sobrenome hereditário fixo. Este sobrenome identificava a família, provendo assim uma ligação 

com o passado desta família, e preservando sua identidade no futuro. Não é surpresa o fato de 

que antigamente a prioridade das famílias era ter filhos homens, para manter o nome, afinal, os 

filhos homens eram quem passava o sobrenome para as novas gerações, e era muito desgosto 

para uma família não ter nenhum descendente homem. O uso moderno dos nomes 

hereditários é uma prática que se originou na aristocracia veneziana, na Itália, por volta do 

século X ou XI. Os exploradores, voltando das terras Sagradas e passando pelos portos da Itália, 

tomaram nota deste costume e o espalharam pela Europa. A França, as ilhas Britânicas, e então 

a Alemanha e Espanha começaram a aplicar esta prática a fim de distinguir os indivíduos que 

haviam se tornado importantes.  Em respeito aos nomes hereditários, isto é, os nomes que 



História da Família Wünsch 

 

 

121 

eram passados de pai para filho, é difícil dizer com exatidão quando foi que eles surgiram, pois 

foi uma prática que se desenvolveu com o passar de centenas de anos. 

 

No ano de 1563, o Concílio de Trento concretizou a adoção de sobrenomes, ao estabelecer 

nas igrejas os registros batismais, que exigiam, além do nome de batismo, que teria de ser um 

nome cristão, de santo ou santa, um sobrenome, ou nome de família. No começo dos séculos 

XV e XVI os nomes de família ganharam popularidade na Polônia e na Rússia. Os países 

escandinavos, amarrados ao seu costume de usar o nome do pai como segundo nome, não 

usaram nomes de família antes do s. 

 

 

3.2 - A Origem dos sobrenomes Alemães 

 

Os sobrenomes alemães surgiram principalmente de 3 formas distintas: 

 

 

3.2.01 - Originado pela Ocupação 

 

José, sendo pastor de ovelhas se chamaria em Joseph Schaffer , Antônio sendo ferreiro se 

chamaria Anton Schmidt. Toda vila tinha os seus Schaffer´s e Schmidt´s, sendo que eles não 

teriam nenhum parentesco entre si, exemplos: 

 

Sobrenome Descrição 

Backer Padeiro 

Berger  Montanhês 

Bischoff  Bispo 

Fischer  Pescador 

Fuhrmann  Viajante  

Gartner Jardineiro 

Hermann Guerreiro 

Hoffmann  Encarregado da corte 

Koch  Cozinheiro 
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Lerner  Aluno 

Maier Mordomo da realeza 

Maurer Pedreiro 

Miller ,Muller  Trabalha com Moinho 

Schaffer   Pastor de ovelhas 

Schmidt Ferreiro 

Schneider Alfaiate 

Schulmacher Fabricante de sapatos 

Schultz Magistrado 

Schuster Sapateiro 

Wagner Carroceiro 

Weber Tecelão 

Zimmermann Carpinteiro 

 

 

3.2.02 - Originado pela Localidade 

 

O Antônio que morava próximo a um arroio se chamaria Anton Beck, exemplo: 

  

Sobrenome Descrição 

Bachmann Homem do Arroio 

Bastendorf  Povoado de Sebastião 

Baumgartner Jardineiro do horto 

Berg Montanha 

Bergen Montanhas 

Bergstein    Pedra da montanha 

Dorf  Aldeia, povoado 

Land Terra, agricultor 

Neuberger Montanha Nova 

Platz    Praça 

Rosemberg  Montanha de rosas 

Rosental   Vale de rosas 

Schoenfeld  Campo Formoso 
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Wasserberg  Agua da Montanha 

Weinberg  Vinhedo na montanha 

Wünsch Povoado de Wünsch (Saxônia) 

 

 

3.2.03 - Originado pela Característica 

 

Um homem muito baixo poderia ser chamado de KLEIN. Muitas pessoas que tinham 

características de um animal receberiam o nome dele, como por exemplo, uma pessoa 

travessa, astúcia, poderia ser chamada de LOWE (Leão) e assim por diante, exemplo: 

 

Sobrenome Descrição 

Alt   Velho 

Altherr   Homem Velho 

Apfel Maçã    

Balding Jovem e ousado! 

Bieber  Castor 

Boden   Amigo audaz 

Freeh Madrugador, 

Heit Chapéu 

Klein Baixo, pequeno 

Lowe Leão 

Neumann  Homem novo 

Protz  Fanfarrão 

Weiss   Branco 

Wolf  Lobo  
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3.3 - As ligações entre os Eslavos, os Saxões e a Família Wünsch 

 

Os eslavos são um povo de origem indo-europeu que surgiu nos estepes da Ucrânia por 

volta de 2.000 anos a.C. Posteriormente se expandiram por grande parte da Europa. Entre o 

século 1 e 5 a tribo eslava ocidental Milceni habitava uma região que hoje é conhecida por Alta 

Lusácia na divisa da Alemanha com Polônia. No século 5 os Milceni avançaram sobre o 

território Saxão e ocuparam uma grande área de terra entre os rios Saale e Elba. Nesta nova 

área fundaram inúmeras vilas rurais entre elas a Vila Wünsch perto do rio Saale no século 8. 

Entre o século 5 e 10 os Milceni travaram muitas batalhas com os Saxões que recuperaram 

estas terras. Os Milceni derrotados passaram por um processo de germanização e 

cristianização. Os que restituíram foram forçados a recuar e voltar para a região de Alta Lusácia. 

A região de Lusácia embora controlado pelos alemães desde o século 10 manteve suas origens 

étnicas eslavas até os dias de hoje. Os Lusácios são também conhecidos como Sórbios (Sorbs) 

ou Wends. 

 

Na vila Wünsch surgiu o sobrenome Wünsch no século 13 e posteriormente as suas 

inúmeras variações. A partir do século 13 a família Wünsch imigrou e expandiu para várias 

áreas da Europa, principalmente para regiões próximas a cidade de Dresden. No século 15 os 

Wünsch cruzaram a fronteira da Boêmia onde habitaram as regiões de Reichenberg (Atual 

Liberec) nos Sudetos Alemães. No século 18 a família Wünsch dos Sudetos Alemães imigrou 

para a América (Brasil, Estados Unidos, Canadá).  

 

Em 1524 a Vila Wünsch foi totalmente destruída em uma guerra entre Saxões e Francos. 

Wünsch fica atualmente no distrito de "Merserburg-Querfurt" no estado alemão da Saxônia 

Alta "Sachsen-Anhalt”, na latitude 11.7967 e longitude 51.35. Wünsch mudou de nome ao 

longo do tempo varias vezes como Unschi, Vunschi, Vunsch e Winitz e a partir de 1952 de 

Niederwünsch.  
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Figura 31 - Origem e imigração da família Wünsch 

 

 

  

Figura 32 - Localização de Wünsch na Alemanha 

 

Dados sobre Wünsch 

Nome Wünsch 

Pais Alemanha 

Estado Saxônia Alta (Sachsen-Anhalt) 

Distrito Merseburg-Querfurt 

Latitide 11.7967  /  11° 47' 48'‘ 

Longitude 51.35    /  51° 21' 0'' 
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Marina Sanches Wünsch de São Leopoldo (RS) visitou a Vila Wünsch em outubro de 2007 e 

tirou as seguintes fotos: 

  

  

Figura 33 - Fotos da vila Wünsch 
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3.4 - Origens do Sobrenome Wünsch 

 

O sobrenome familiar Wünsch é classificado como toponímico, uma palavra derivada do 

grego, composto de “tópos" (lugar) + "nomos", nome: designação de sobrenomes derivados de 

lugares ou acidentes geográficos.  Os sobrenomes englobados sob o titulo de toponímico são 

geralmente mais fáceis de serem reconhecidos do que os demais, pelo fato de se reportarem a 

um único local, a um espaço físico, a um ponto de referencia especifico, situado no tempo e no 

espaço. Grande parte dos toponímicos se originou diretamente da denominação de uma 

cidade, de um povoado ou de uma região, normalmente o uso como sobrenome familiar repete 

o próprio nome da localidade ou faz uso do gentílico. 

 

Na língua alemã o “Ü” (u tremado), “UE” e “I” são considerados equivalentes gráficos, 

portanto Wünsch, Wuensch e Winsch têm a mesma pronúncia. Wuensch foi à primeira variação 

do sobrenome Wünsch que surgiu na própria época medieval, posteriormente surgiram vários 

outros como Wunsch (sem o trema), Wünschman, Wünsche, Wuensche, Winch.  

 

         Wünsch é o nome de uma localidade na Alta Saxônia (Alemanha), o nome desta localidade 

refere-se a etnia dos povos que ali se fixaram, os eslavos ocidentais Wends. Os primeiros 

registros do sobrenome Wünsch datam do ano de 1350. 

  

     Os Wends (também conhecidos como Sórbios) ocuparam uma grande área no nordeste da 

Alemanha estendendo-se pelo oeste, chegando-se até a criar uma localidade chamada 

Wendland (terras dos Wends), muitos nomes de lugares alemães e sobrenomes familiares são 

de origem Wendish (idioma eslavo).  

 

     O idioma eslavo ainda é falado na parte oriental da Alemanha, ao redor de Bautzen e 

Cottbus em Lusácia.  Desta forma, alguém, cuja origem tenha sido esta localidade, teve um filho 

o qual foi então  conhecido como "Fulano filho do Wünsch", o filho deste, ou melhor, neto do 

patriarca original simplesmente se utilizou o termo após o primeiro nome como forma de se 

identificar como descendentes daquele Senhor, sendo conhecido então como "Sicrano 

Wünsch", o repasse do termo de geração em geração acabou por transformá-lo em um 

sobrenome familiar na forma como nos chegou aos dias de hoje.  



História da Família Wünsch 

 

 

128 

  

3.5 - As Variações de Forma do Sobrenome Wünsch 

 

Registro civil ou registro civil é um termo jurídico que designa o assentamento dos fatos da 

vida de um indivíduo, tais como o seu nascimento, seu casamento e sua morte (óbito). Também 

são passíveis de registro civil as interdições, as tutelas, as adoções, os pactos antenupciais, o 

exercício do pátrio poder entre outros fatos que afetam diretamente a relação jurídica entre 

diferentes cidadãos. O registro de indivíduos remonta ao início do Império Romano durante o 

domínio da igreja católica na Europa, entretanto se aplicava a uma pequena parte da 

sociedade, somente as pessoas com posses de terras, nobres e pessoas da igreja podiam fazer o 

registro na igreja. A primeira vez que se institui o registro universal dos batismos e de morte foi 

em 1539 com a Ordenança de Villers-Cotterêts no Reino da França. Somente com o fim do 

Concílio de Trento em 1563 é que se tornou obrigado à realização de registros de batismos, 

matrimônios e mortes a todos os indivíduos católicos. Finalmente, no início do século XIX o 

registro civil como é conhecido hoje, ou seja, universal e laico foi criado com o advento do 

Código Napoleônico de 1804. Todos os territórios sob o jugo de Napoleão Bonaparte foram 

obrigados a adotar o novo código, o que afetou sensivelmente o poder da Igreja Católica. Pode-

se considerar que o Código Napoleônico tenha sido o maior legado de Napoleão à Humanidade, 

pois direta ou indiretamente todos os países do mundo sofreram sua influência em maior ou 

menor grau, o que se evidencia em seus sistemas legais. Existem inúmeras variações do 

sobrenome Wünsch, a maioria surgiu entre 1400 a 1500 na Saxônia.  Os padres escreviam os 

nomes da forma que ouviam, palavra com pronúncias iguais era comum serem usadas, desta 

forma surgiram inúmeras variações de Wünsch. Também a acentuação era comum ser 

esquecida.  
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Figura 34 - Caminhos da família Wünsch na Europa 

 

Devido ao domínio do Império Romano na Europa na época medieval, as primeiras pessoas a 

utilizar o sobrenome Wünsch tinham nomes Romanos (Ex. Antonius, Josephus, Carolus, 

Henricus, Franciscus..), somente posteriormente usaram nomes alemães (Ex. Anton, Joseph, 

Karl, Franz..). Outro fato interessante é a reutilização dos nomes dos filhos falecidos 

prematuramente, havia uma alta mortalidade infantil e as famílias quando falecia um filho 

prematuramente usavam o mesmo nome no próximo filho a nascer. 

 

As principais variações de Wünsch são: 

 

3.5.01 - Wuensch 

 

Variação de Wünsch que por volta de 1400 em regiões próximas ao rio Saale e a Vila 

Wünsch. Wünsch e Wuensch possuem a mesma pronúncia e era comum a variação entre 

eles.  
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Em 1450 a família moveu-se para o sul da Saxônia, norte da Bavária e Thuringia chegando 

até Baden-Wuerttemberg.  

 

Após 1500 a família se espalhou por dezenas de pequenas vilas rurais na região de Chemnitz 

no sul da Saxônia. Estes locais são: Witzschdorf 2, Einsiedel, Annaberg, Auersvalde, 

Dittmannsdorf, Frankenberg, Garnsdorf, Gelenau, Gersdorf, Gruena, Hartmansdorf, 

Hermsdorf, Hoheinstein, Luebau, Niederlichktenau, Oberlungwitz, Reichenbrand, 

Roehrsdorf, Schneeberg, Wiederau, Wittgensdorf, Zachopau. 

 

Em 1500 os Saxões Wuensch imigraram para a Suíça e Inglaterra. Os ingleses Wuensch 

participaram da colonização dos Estados Unidos.  

 

Partindo de Chemnitz a família chegou a Dresden, alguns cruzaram a fronteira da Boêmia 

chegando aos Sudetos Alemães da Boêmia em 1600. 

 

Para a América Latina não ha registros de imigrantes desta família, os existentes no Brasil 

são variações de Wünsch que ocorreram devido a erros nos cartórios na família do imigrante 

Max Georg Wünsch em Santa Catarina. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Lorentz Wuensch, +1560 (Chemnitz, Sachsen) 

 Casper Wuensch, +1568 (Augsburg, Wuerttemberg) 

 

 

3.5.02 - Wunsch 

 

Variação de Wünsch que por volta de 1400 em regiões próximas ao rio Saale e a Vila 

Wünsch da variação de Wünsch que ocorreu ao se esquecer a trema do ‘u’.  A partir de 

1450 a família moveu-se para o Sul chegando ao estado de Baden-Wuertemberg onde se 

 
2 A primeira vez que foi mencionada a localidade de Witzschdorf (Chemnitz) foi em 1445 como "Wiczdorff". Em 
1539 a referencia na igreja católica com pertencendo à paróquia de Zschopaufurt. Em 1825 foi construída uma 
fábrica de linha. Em 1866 Witzschdorf uma estação ferroviária e em 1913 a ligação de energia elétrica. 
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espalharam por várias localidades, tais como: Bermersbach, Buhl, Buhlerthal, Forbach, 

Hoerden, Lichtental, Neusatz, Ottenau, Rotenfels, Weisenbach, Dossenhein, Asbach, 

Karlsruhe, Loerrach, Boxberg, Oberdorf. 

 

Após 1500 imigraram para a França, Rússia, Finlândia, Dinamarca Suécia e Inglaterra. Em 

1600 imigraram para os Sudetos Alemães vindos da região de Dresden (Saxônia).  A maioria 

dos Wünsch (com trema) que imigraram para os Estados Unidos vindos da Alemanha se 

tornou Wunsch (sem trema) devido à língua inglesa não possuir acentuação. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Joseph Wunsch, +1655 (Forbach, Baden) 

 Georg Wunsch, +1666 (Bermersbach, Baden) 

 Adam Johan Wunsch, +1700 (Tanum, Suécia) 

 

 

3.5.03 - Wuensche (Wunsche, Wünsche, Winsche) 

 

Variação de Wünsch que surgiu por volta de 1400 na Saxônia, região próxima da cidade de 

Halle. Surgiu ao acrescentar um ‘e’ nos sobrenomes Wünsch (Wuensch, Winsch e Wunsch) 

devido a pronuncia ser a mesma. A família resistiu o processo de germanização que se 

iniciou no século X e se mudou para o último reduto eslavo da Alemanha em Lusácia. Em 

Lusácia vivem até hoje no interior de Bautzen. As famílias de Lusácia vivem a maioria de 

agricultura. Fazem parte da minoria étnica eslava que mantém a sua cultura e tradições a 

mais de 2000 anos. Alem da região de Lusácia a família também habitou no Sul da Saxônia 

na região de Dresden e Chemnitz. Em 1600 habitavam nos Sudetos Alemães. Imigraram da 

Saxônia para os Estados Unidos a partir de 1800 para o estado do Texas, vindos de Lusácia 

devido a forte pressão da Prússia que proibiu a utilização da língua e cultura Sórbia. No 

Brasil existem registros de imigrantes, porém ainda não foram levantados. 

 

Locais onde habitaram desde 1450 no interior de Bautzen em Alta Lusácia (Saxônia): 
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Altgersdorf, Bertsdorf, Cunewalde, Drausendorf, Dubrauke, Durrhennersdorf, Ebersbach, 

Eckartsberg, Eibau, Geissmannsdorf, Hirschfelde, Klein Drebnitz, Lobau, Mittelherwigsdorf, 

Neugersdoff, Neusalza Spremberg, Nieder Bayersdorf, Niederfriedersdorf, 

Niederleutersdorf, Ober-Bayersdorf, Ober-Eibau, Oberfriedersdorf, Oberoderwitz, Oppach, 

Oppelsdorf, Ostritz, Picke-Oppach, Reichenau Bei Zittau, Schoenbach, Weissenberg, Zittau, 

Wittgendorf. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Adam Wuensche, +1491 (Gruenhain, Zwickau, Saxônia) 

 Justina Wuensche, +1599 (Eckartsberg, Bautzen, Saxônia) 

 Georg Wuensche, +1610 (Bertsdorf, Bautzen, Saxônia) 

 Christian Winsche, +1712 (Schonbach, Lobau, Bautzen,Saxônia) 

 

 

3.5.04 - Winsch 

 

Surgiu da variação de Wünsch devido a pronuncia ser a mesma. Existem registros a partir 

de 1500 na Saxônia e Suíça.  A muitos registros na região de BAUTZEN em Alta Lusácia após 

1600. Nos Sudetos Alemães existem registros a partir de 1600. Para a América Latina não 

foi encontrada imigração, no Brasil existe da variação de Wünsch devido a erros em 

cartório ao se colocar o ‘u’ com trema. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Andly Winsch, +1530 (Weisslingen, Zurich, Suiça) 

 Jacobus Winsch, 1634 (Nemilany, Olomouc, Sudetos) 

 Anna Maria Winsch, 1633 (Loebau, Bautzen, Sachsen) 

 Godarthus Christopherus Winsch, +1735 (Friedrichstadt,  Prussia) 
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3.5.05 - Vunchi 

 

Surgiu no Brasil devido a erro em cartórios na família de Anton Wünsch e Paulina Balatka. 

 

 

3.5.06 - Wiinsch 

 

Variação de Wünsch que ocorreu devido à troca do ‘u’ com trema por dois ‘i’. A primeira 

variação surgiu na Finlândia em 1800. No Brasil surgiu família de Anton Wünsch e Paulina 

Balatka, também existem registros na região de Santa Maria (RS). 

 

 

3.5.07 - Winch (Vinch) 

 

É uma variação de Winsch que surgiu na Saxônia por volta de 1430. Existem registros de 

imigração para a Inglaterra, Suécia e Suíça em 1500. Como ingleses participaram da 

colonização dos Estados Unidos, Austrália e Índia. Este sobrenome existe no Brasil mais 

ainda não foram levantadas às origens. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Joannem Joachimun Winch, 1590 (Koeln Stadt, Rheinland, Prussia) 

 Antony Winch, +1567 (Powerstock, Dorset, Inglaterra) 

 Harry Winch, +03/07/1753 (Madras,Tamil Nadu, India) 

 Aaron Winch, + 23/10/1738  (Framingham, Massachusetts, Estados Unidos) 

 

 

3.5.08 - Wünschman (Wünschmann, Wuenschman, Winschman) 

 

Wünschman possuem registros a partir de 1700 na Saxônia e Prússia. Existem registros de 

imigração da família para o estado de Nova York em 1900 vindos de Baden. Ainda não foi 

encontro registro de imigração para a América Latina desta família. 
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Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Conradus Michael Wunschmann, +15/08/1785 – Hessen-Nassau - Prússia 

 

 

3.5.09 - Wensch 

 

Variação de Wuensch que surgiu em 1500 aproximadamente devido à retirada do ‘u’. O 

primeiro registro ocorreu em Wuerttemberg, posteriormente esta família imigrou para a 

Holanda, Dinamarca, Suíça e Inglaterra. Existem registros de imigrantes no estado de Nova 

York (EUA) em 1800. No Brasil existe o registro do Imigrante Adolf Wensch e seus filhos 

Bernard, Adolf, Marta e Frida que imigraram para a Colônia Paulista (Araçatuba-SP) em 1920 

vindos da Alemanha para trabalhar nas fazendas de café. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Adamus Wensch, +1616 (Sankt Nicolaus, Dalkingen, Jagstkreis, Wuerttemberg) 

 Cornélia Wensch, +1681 (Delft, Zuid Holland, Holanda) 

 

 

3.5.10 - Wiinch 

 

Variação de Wünsch que surgiu no estado de Nova York (EUA). 

 

 

3.5.11 - Wynch (Wynsch) 

 

Surgiu na Inglaterra da variação de Winsch, em 1700 existem registros na Índia durante a 

colonização inglesa. Em 1750 há registros da família Finlândia. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 



História da Família Wünsch 

 

 

135 

 

 Alexander Wynch, +1725 (Madras, India) 

 Anna Wynsch, +1751 (Saakismaki, Finlandia)  

 

 

3.5.12 - Wünschlin (Wünschin, Winschin) 

 

Variação que Wünsch que surgiu em Wuerttemberg nos anos próximos a 1600. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Elisabeth Wünschlin, + 1654 ( Wendlingen, Schwarzwaldkreis, Wuerttemberg) 

 

 

3.5.13 - Wüntsch (Wuentsch, Wuntsch, Wintsch, Wentsch, Wintch, Winsctch) 

 

Surgiu no sul da Saxônia na região de Chemnitz nos anos próximos a 1470 imigrando para o 

sul em 1500 para Wurttenberg (Neubulach, Altburg, Neuenberg, Schwarzberg, Liebelsberg) 

chegando na Suíça (Bellikon, Zurich). Imigraram para os estados unidos em 1850. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Else Wuntsch, +1534 ((Zurich, Switzerland) 

 Jacob Wuentsch, +1622 (Wurttenberg) 

 Georg Wentsch, +1629 (Liebelsberg, Wurttenberg) 

 Heinrich Wintch, +1746 (Volketschweil, Zurich, Suiça) 

 Andreas Wuntsch, +1802  (Zurich, Switzerland) 

 

 

 

3.5.14 - Wündisch (Windisch, Wuendisch, Windische) 
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Embora existam vários registros da variação de forma do sobrenome Wünsch para 

Wündisch, está não seria a única origem. Wündisch teria surgido na mesma época que 

Wünsch, ambos os sobrenomes tem origem na etnia Eslava dos Sórbios. Windisch 

(Wünsdischm Windische) são sobrenomes antigos existente também na Áustria. Há 

registros de imigrantes nos Estados Unidos a partir de 1900 no estado de Nova York; Para o 

Brasil existem registros, porém ainda não foram levantados. Wilheimine Gestering 

Windisch nascida em 1898 na Alemanha imigrou para Assunção no Paraguai. A família dos 

Windisch-Graetz fez parte da família real Austríaca. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Bárbara Wündisch, +1417 (Schwarzenberg, Zwickau, Sachsen) 

 

 

3.5.15 - Vinchi (Winchi e Vinche) 

 

Vinchi é uma variação de Winsch que surgiu na Itália em 1500 pela movimentação de 

soldados Saxões no Império Romano. Posteriormente a família também habitou na 

Espanha.  

 

 

3.5.16 - Winscher (Vinscher, Wunscher) 

 

Variação de Winsch que surgiu na Alta Lusácia em 1550, principalmente na região de 

BAUTZEN. A muitos registros em Branderburg na Prússia a partir de 1600. 

 

Registros da família mais antigos encontrado: 

 

 Auguste Winscher,  +1529 (Gruenhain, Zwickau, Sachsen) 

 Johann Winscher , +1669 (Muelheim An Der Ruhr, Rheinland, Preussen) 

 Anna Winscher, +1697 (Hauswalde, Bautzen, Sachsen) 
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3.5.17 - Wunsk 

 

Variação de Wunsch que surgiu na Finlândia (Liminka, Nummi) em 1779. 

 

 

3.5.18 - Wunsh 

 

Variação de Wunsch que surgiu em Forbach (Wuerttenberg) em 1670. 

 

3.5.19 - Vinš 

 

Após a expulsão dos alemães em 1945 dos Sudetos, tudo o que era escrito em alemão foi 

traduzido para Theco, nome de cidades, nome de ruas e também os sobrenomes. Então 

as pessoas com sobrenome Wünsch que ficaram residindo dos Sudetos tiveram que 

mudar seu sobrenome para Vinš. Esta letra “š” tem o som de “SCH”, ou seja, a pronúncia 

é a mesma que em alemão. 

 

3.5.20 - Wunch 

 

Wunsch sem o ‘S’ é uma variação muito comum encontrado principalmente nos Estados 

Unidos, surgiu principalmente por erros em cartórios durante a imigração. Principalmente 

de imigrantes da região de Baden que imigraram para norte dos Estados Unidos. 

 

 

3.6 - Heráldica da Família Wünsch 

 

A heráldica é a ciência que estuda os brasões, surgiu durante as cruzadas e rapidamente se 

espalhou por toda a Europa, basicamente fora utilizada para identificar os soldados em 

batalhas campais já que os soldados não podiam ser reconhecidos apenas por suas armaduras 

e/ou elmos. Porem somente após o século XII começou a obedecer a preceitos gerais, no século 
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XIII a heráldica tornou-se tão popular que passou a existir como uma ciência à parte, na 

verdade a heráldica foi considerada como uma ciência e arte. 

 

A palavra brasão vem do alemão arcaico Brazen e significa "tocar trombetas". Os brasões 

não eram fornecidos ao acaso para as pessoas. Tiveram suas origens em atos de coragem e 

bravura efetuados por grandes cavaleiros, era uma maneira de homenagear os lutadores e suas 

famílias. Com o passar do tempo, como era um ícone de status, passou a ser conferido a 

famílias nobres no intuito de identificar o grau social da mesma, assim sendo, somente os 

heróis ou a nobreza possuíam tal ícone e o poderiam transmitir a seus descendentes. 

 

Na idade média (476-1453), os heraldistas (heraldos) eram as pessoas que dirigiam os 

torneios e examinavam a qualidade dos cavaleiros que, por sua vez, usavam o brasão de armas 

no qual figuravam os símbolos de sua nobreza. Portanto, o brasão era, para os antigos da Idade 

Média, a insígnia, a bandeira da família e, como tal, honrado e transmitido de pai para filho. Na 

Inglaterra os heraldistas eram formados pelo Colégio de armas (1484), já na Escócia pela Corte 

do Lord Lyon (1592). 

 

As famílias mais nobres eram conhecidas pelo seu posto na sociedade como marques, 

visconde, conde, duque entre outros. Estas famílias nobres recebiam do rei um brasão no qual 

as identificava. Estes brasões eram usados inclusive nas correspondências enviadas pelos 

mensageiros.  

 

Os brasões também eram dados pelo rei para ilustres cavaleiros medievais que defendiam 

o reino, costumavam vestir pesadas armaduras de metal e usavam um escudo com o seu 

brasão. 

 

 

Figura 35 - Cavaleiros Medievais 



História da Família Wünsch 

 

 

139 

 

Contudo, a repetição dos nomes se tornou de difícil, então surgiu a necessidade de se 

adicionar um sobrenome ao nome para distinguir os cidadãos entre si. Estes sobrenomes eram 

originados da profissão exercida (ferreiro, carpinteiro) e principalmente pelo nome da 

localidade onde se morava.  

 

Então o Anton que morava em Wünsch passou a ser conhecido como Anton Wünsch, assim 

surgiu o sobrenome Wünsch. 

 

Foram encontrados três brasões de armas para a família Wünsch e suas variações, isto é 

comum em famílias que possuem muitas variações. Segundo a tradição na existência de mais 

de um brasão considera como o legítimo da família o mais antigo, que no caso da família 

Wünsch pertenceu a cavaleiro medieval August Wünsch da cidade saxã de Dresden (capital da 

Saxônia), segundo consta este cavaleiro da época das cruzadas recebeu o brasão de um nobre 

com o título de barão por lealdade e bravura. 

 

3.6.01 - Primeiro Brasão de Armas - Wünsch 

 

Este brasão pertenceu a August Wünsch, um cavaleiro medieval da época das cruzadas, 

recebeu o brasão por bravura e lealdade ao duque da Saxônia. 

 

Figura 36 - Primeiro brasão de armas da família Wünsch 
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3.6.02 - Segundo Brasão de Armas - Wünsch 

 

Este brasão pertenceu provavelmente a um cavaleiro, não foi encontrada informação a 

quem pertenceu nem a data. 

 

Figura 37 - Segundo brasão de armas da família Wünsch 

 

 

3.6.03 - Terceiro Brasão de Armas - Wünsch 

 

Este brasão pertenceu a um Wunsch (sem trema), a um camponês eslavo (Wends), não foi 

encontradas informações a quem pertenceu nem a data. 

 

 

Figura 38 - Terceiro brasão de armas da família Wünsch 
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3.7 - Hino da família Wünsch do Brasil 

 

 

Produção: Anelise Gollmann Wünsch e Felippe Gollmann em 2005 

 

Vocal: Felippe Gollmann 

 

Instrumentação e Arranjos: Elemar Bencke 

 

 

LETRA: 

 

Imigrante Wünsch 

Que no Brasil buscou, 

Como herói, na mata virgem, 

Desbravou, seu novo lar instalou. 

 

Muita saudade sentiu 

Da sua terra que deixou, 

Da sua família se despediu, 

O paraíso procurou. 

 

Enfrentou doenças, dor e animais, 

Nada o derrotou. 

Voltar, Desistir, Jamais ! 

Com muita luta e coragem, 

Um vencedor se tornou ! 

 

VIVA FAMÍLIA WÜNSCH ! 

VIVA FAMÍLIA WÜNSCH ! 

 

Enfrentou doenças, dor e animais. 
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Nada o derrotou. 

Voltar, Desistir, Jamais ! 

Com muita luta e coragem, 

Um vencedor se tornou ! 

 

VIVA FAMÍLIA WÜNSCH ! 

VIVA FAMÍLIA WÜNSCH ! 

 

 

3.8 - Ilustres Wünsch na História 

 

3.8.01 - Christian Ernest Wünsch - Matemático e Físico 

 

Christian Ernest Wünsch (*1744-Hohenstein/Sachsen; †1828-Frankfurt/Oder) foi um 

importante matemático e físico Alemão, Também era graduado em medicina e filosofia. 

Tornou-se professor de matemática e física na universidade de Frankfurt Viadrina em 1784. 

Realizou importantes pesquisas com misturas de cores. Em sua teoria afirmava que com a 

combinação de três cores (vermelho, verde e azul) todas as demais cores poderiam ser 

produzidas. Sua teoria foi comprovada posteriormente e utilizada até os dias de hoje, 

também foi usada na criação do padrão de televisão colorida. 

 

Em sua história escreveu vários livros em diversas áreas: 

 

1.  Briefe an Traug. Andr. Biedermann  

Wünsch, Christian Ernst. - [s. l.] : [s. n.] (Wien : C. Fromme), 1914    

  

 2.  Christian Ernst Wünschs Briefe an Traug. Andr. Biedermann  

Wünsch, Christian Ernst. - Wien : Fromme, 1914    

  

 3.  Neue Theorie von der Atmosphäre und Höhenmessung mit Barometern  

Wünsch, Christian Ernst. - Leipzig : Breitkopf, 1782    
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 4.  Gedanken über den Ursprung der Sprachen, Regierungsverfassungen, Künste, Religionen 

und Wissenschaften  

Wünsch, Christian Ernst. - Leipzig : Breitkopf, 1782    

  

 5.  Unterhaltungen über den Menschen  

Wünsch, Christian Ernst. - Leipzig : Breitkopf u. Härtel    

  

 6.  Kosmologische Unterhaltungen für junge Freunde der Naturerkenntniss  

Wünsch, Christian Ernst. - Leipzig : Breitkopf   

 

 

3.8.02 - Christian Wünsch - Cientista 

 

Christian é um cientista alemão bastante conceituado. Juntamente com Saul Needleman 

em 1970 publicou o método geral aplicável à procura para semelhanças na seqüência de 

aminoácido de duas proteínas, que introduziu o algoritmo de Needleman-Wunsch. Seu 

algoritmo é a primeira programação de dinâmica de tempo aplicada na comparação 

biológica de seqüência. 

 

 

2.8.03 - Johann Jakob Wünsch - General do Exército 

 

Johann Jakob von Wünsch foi um conhecido general em sua época, nasceu em 1717 em 

Württemberg e faleceu em 1788 em Prenzlau. 

 

 

3.8.04 - Kelly Wunsch - Jogador de Beisebol 

 

O norte-americano Kelly Wünsch nasceu em Houston (Texas) é um importante jogador de 

beisebol da liga americana. Fez sua estréia na liga jogando no Chicago Sox Branco em 2000 

e posteriormente no Los Angeles Dogders. 
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3.8.05 - Georg Wünsch - Jornalista e Teólogo Protestante 

 

Georg Wünsch (*29/03/1887 em Lechhausen em Augsburg, +22/11/1964 em Kassel) foi um 

importante teólogo evangélico e jornalista. 

 

3.8.06 - Gerhard Joseph Wuensch - Compositor e Pianista 

 

Gerhard Joseph Wuensch é um compositor, musicalista, pianista. PHD em Musica 

(Universidade de Viena, 1950). 

 

3.8.08 - Max Wünsche – Militar da Segunda Guerra Mundial 

 

Max Wünsche (20 de abril de 1914 - 17 de abril de 1995) foi um oficial alemão da Waffen-SS 

que serviu durante a Segunda Guerra Mundial, condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz 

de Ferro. Atou em diversas batalhas como a Operação Barbarossa e a Batalha da Normandia. 

A primeira ação de seu novo batalhão foi em Crarcóvia, lutando em condições de nevasca, 

com temperaturas abaixo de zero, eles travaram uma série de batalhas que começaram em 

09 de fevereiro de 1943, quando eles pararam o avanço russo e seguraram a cidade de 

Merefa, ao mesmo tempo, infligindo pesadas perdas aos russos. Em 10 de fevereiro partiram 

para um ataque na tentativa de aliviar o 1 SS Batalhão de Reconhecimento LSSAH que estava 

cercado e ainda comandada por seu comandante mais velho, Kurt Meyer. Em 13 de 

fevereiro Wünsche e seu batalhão conseguiram romper as linhas e ajudar as tropas cercadas 

de Meyer, salvando-os da destruição. Juntos, os dois batalhões formaram uma Kampfgruppe 

e continuaram a atacar, derrotando a VI Guarda Corpo de Cavalaria Russa em 15 de 

fevereiro, mesmo dia em que Carcóvia foi abandonada pelos russos. Para estas acções 

Wünsche recebeu a Cruz Germânica em ouro. Em 25 de fevereiro o Kampgruppe de 

Wünsche localizou uma força inimiga se aproximando do flanco sul da divisão. Agindo por 

conta própria, Wünsche realizou um ataque para cercar os russos em Jeremejwka, 

destruindo 52 armas pesadas e causando mais de 900 feridos para os russos. Para esta ação 

foi agraciado com a Cruz de Cavaleiro em 28 de fevereiro de 1943. 
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3.8.09 - Otto Wünsche – Militar da Primeira Guerra Mundial 

 
Comandande de submarinos alemães na primeira guerra mundial. Sob seu comando foram 

afundados 77 navios. Comandou vários submarios, entre eles o U25, U70, U97 e U126.  Foi 

condecorado com com a medalha da Cruz de Ferro de primeira e segunda classe, tambem 

com a medalha da Ordem Real dos Hohenzollern em 1917.  Foi condecorado com a 

medalha “Pour le Mérite” em 20 de Dezembro de 1917, devido a sua liderança excepcional 

e planejamento naval, através de várias operações bem sucedidas com o submarino U97, 

um dos mais avançados submarinos de sua época.  No comando do U25, U70 e U97 ele 

afundou um total de 182.000 toneladas em navios dos aliados. 
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3.9 - Ilustres Wünsch no Brasil 

 

Doutores e PhD´s da família Wünsch (e outras variações do sobrenome) no Brasil, informações 

pesquisadas no Sistema Currículo Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) em Jun/2007: 

 

3.9.01 - Victor Wünsch Filho 

 

Graduado em Medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia (1976), 

especialização em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1978), mestrado em 

Medicina (Medicina Preventiva) pela Universidade de São Paulo (1985), doutorado em 

Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1992), pós-doutorado pela International 

Agency for Research on Câncer (1996) e residência médica pela Universidade de São Paulo 

(1979). Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo.  

 

3.9.02 - Carlos Alexandre Wuensche de Souza 

 

Graduado em fisica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1984), mestrado em 

Astrofísica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1988) e doutorado em Astrofísica 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1995). Fez doutorado sanduíche na 

Universidade da Califórnia, Santa Barbara (1991-1994),   trabalhando no grupo de 

Cosmologia Experimental, com o Prof. Philip Lubin. Atualmente é pesquisador titular do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

 

3.9.03 - Dolores Sanches Wünsch 

 

Graduado em Serviço Social pela Universidade de Caxias do Sul (1982), Mestrado em Serviço 

Sócial (2001) e doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (2005). Atualmente é professora da Faculdade de Serviço Social da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Assistente Social, atuando na área de 

reabilitação profissional.  
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3.9.04 - Jaine Airton Wünsch 

 

Graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(1982), mestrado em Agronomia pela Universidade de São Paulo (1995) e doutorado em 

Agronomia - Institut National Agronomique Paris Grignon (2004). Atualmente é pesquisador 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.  

 

 

3.10 - Família Wünsch no Império Romano 

 

Quando a alemanha pertencia ao Império Romano, os nomes também éram romanos, é 

comum encontrar em registros entre 1600 a 1700 nomes como Philippum, Elisabetham, 

Josepho, Evae. 

 

3.11 - O Principado de Ansbach  

 

O Markgraf, ou margrave, originalmente atuou como o governador militar de uma 

fronteira carolíngia, uma província medieval fronteiriça. Um margrave tinha jurisdição sobre 

uma fronteira (Mark em alemão), também conhecidas, em razão do título, como um 

margraviate ou margravate, em português margraviado. Como as áreas limítrofes eram de 

grande importância aos reinos centrais de reis e príncipes, o Markgraf assumiu poderes 

excessivos sobre outros condes de um reino.   

 

No Sacro Império Romano moderno, duas fronteiras (Mark) iniciais se desenvolveram 

nos dois dos estados mais poderosos da Europa Central: o Mark Brandenburg (núcleo do 

posterior Reino de Prússia), que gerou a dinastia Brandenburg-Ansbach. A outra nação 

poderosa foi a Áustria, chamada, em latim, Marchia Orientalis a "região fronteiriça oriental". 

Daí vem o nome da Áustria: Österreich, literalmente, Império Oriental. 

 

O Principado de Ansbach (alemão: Fürstentum Ansbach ou Brandenburg-Ansbach) era 

um principado do Sacro Império Romano que tinha como sede a cidade de Ansbach 
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O principado foi estabelecido pela morte do reio Frederick V de Nuremberg em 21 de 

janeiro 1398, quando suas terras foram divididas entre os seus dois filhos. O filho mais jovem, 

Frederick VI, recebeu o principado Ansbach e o mais velho John III recebeu Bayreuth. Depois 

da morte do John III no dia 11 de junho 1420, os dois principados foram unificados por 

Frederick VI, que tinha se tornado Eleitor Frederick de Brandenburg em 1415.  Frederick 

faleceu no dia 21 de setembro 1440, seus territórios foram divididos entre seus três filhos; 

John recebeu Bayreuth (Brandenburg-Kulmbach), Frederick recebeu Brandenburg, e Albert 

recebeu Ansbach.  

 

Depois Ansbach foi governado por muitos anos por um ramo da família Hohenzollern, e 

seus governadores comumente foram chamados Margraves de Brandenburg-Ansbach.  

 

No dia 2 de dezembro 1791, o príncipe reinante Charles Alexander Margrave von 

Brandenburg-Ansbach vendeu a soberania do principado de Ansbach para o Rei Frederick 

William II de Prússia, e Ansbach formalmente foi anexado pela Prússia no dia 28 de janeiro 

1792, posteriormente pertenceu a França, Bavária e atualmente Alemanha. 

 

 

3.11.01 - A história de Eva Elisabeth Wünsch e o Príncipe de Ansbach  

 

O príncipe Karl Wilhem Margrave von Brandenburg-Ansbach é descendente de 

Friedrich I de Branderburg, nasceu no castelo Ansbach em 12 de Maio de 1712 e faleceu 

no castelo de Guzenhausen em 1757.  Karl era filho de Wilhelm Friedrich de Brandenburg 

(1686–1723) e Christiane Charlotte de Württemberg (1694-1729). 

 

Karl casou em 1729 com Princesa Friederike Luise da Prussia, irmã de Friedrich 

Wilhelm I (Rei da Prússia 1713-1740) e da Princesa Sophie Dorothea von Hannover.  Karl 

só tinha 17 anos de idade quando aconteceu o casamento arranjado pelos seus pais, 

como era a tradição na época. Os noivos só se conheceram no casamento. Após se 

casarem eles nunca tiveram um bom relacionamento, mais um divórcio entre os dois não 

era possível por razões políticas, com a princesa da Prússia Karl teve dois filhos, o 
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primeiro faleceu muito jovem e o segundo filho chamado Charles Alexander Margrave 

von Brandenburg-Ansbach. 

 

A história de Karl com Eva Elisabeth Wünsch (*03/06/1710,+12/10/1757) começou 

quando eles eram ainda muito jovem, Elisabeth nascida em Leidendorf era filha de um 

dos treinadores de falcão de Karl. A caça com falcão era o passa-tempo preferido do 

príncipe. Karl e Elisabeth casaram-se em 1734 extra-oficialmente, foi um casamento a 

mão esquerda como chamavam na época e foi abençoado por um pastor local sem que 

ele conhece a existência do primeiro casamento de Karl. 

 

Elisabeth vivia em um aposento simples no castelo com seus 4 filhos. Depois Karl 

construiu duas casas para Elisabeth e seus filhos na localidade de Haundorf, neste local a 

família viveu por 72 anos. Uma destas casas teria sido completamente destruída por 

Alexander (filho do primeiro casamento) após o falecimento de Karl e Elisabeth. 

 

Após a morte de Karl o principado de Ansback foi reinado pelo seu filho Charles 

Alexander Margrave von Brandenburg-Ansbach (filho do casamento legítimo). Alexander 

iniciou seu reinado em 3 de agosto 1757 e terminou em 1791 quando abdicou em troca 

de uma renda vitalícia de 300.000 florins. O principado de Ansbach foi anexado a Prússia 

em 1792 e em 1806 foi cedida ao reino de Baviera em troca pelo ducado de Berg.  

 

 

3.11.02 - O Barão von Falkenhausen  

 

Em 1747 o príncipe Karl Wilhem Margrave von Brandenburg-Ansbach conseguiu o 

título de Barão "von Falkenhausen" para seu filho mais velho Friedrich Carl, filho do 

relacionamento com Eva Elisabeth Wünsch, seu filho recebeu o título de Barão 

diretamente do imperador de Áustria, Franz I e com o consentimento do rei da Prússia, 

posteriormente em 1754 seu outro filho Friedrich Ferdinand recebeu também o mesmo 

título. Com os dois filhos de Karl e Elisabeth surgiu um novo sobrenome, a família von 

Falkenhausen, esta família existe até os dias de hoje. 
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Os quatro filhos de Eva Elisabeth Wünsch e o Príncipe Karl Wilhem Mgve von 

Brandenburg-Ansbach foram: 

 

1. Barão von Falkenhausen Friedrich Carl  

1. Wilhelmine Eleonore von Falkenhausen  

2. Louise Charlotte von Falkenhausen  

3. Barão von Falkenhausen Friedrich Ferdinand  

 

A família von Falkenhausen tive uma participação bastante ativa na história da 

Alemanha, principalmente na área militar. Alexander Ernst Alfred Hermann von 

Falkenhausen (*29/10/1878,+31/07/1966). Em 1938 durante a segunda guerra mundial, o 

general de infantaria von Falkenhausen lotou na frente ocidental. Depois da batalha 

vencida na França ele foi empossado como de governador da Bélgica durante a ocupação 

Alemã. Curiosamente a mesma família governou a Bélgica com o general Ludwig von 

Falkenhausen durante a ocupação Alemã na primeira guerra mundial. 

 

3.12 - Pesquisadores da Genealogia e História da Família Wünsch 

 

Agradecimentos especiais a todos pesquisadores que contribuíram com a pesquisa: 

 

Abílio Wünsch - Guarapuava (PR) 

Adeli Mari Wünsch - São Miguel do Oeste (SC) 

Adriana Barcellos Bastos - Brasília (DF) 

Alfredo e Alfredo Jr. Wuensch - Blumenau (SC) 

Allan Wünsch - Porto Alegre (RS) 

Ana Carla Wünsch - Horizontina (RS) 

Ana Luiza Ossig Centeno - Porto Alegre (RS) 

Ana Luiza Ossig Centeno - Porto Alegre (RS) 

Anadir Iastrenski - Guarapuava (PR) 

André Victor Vunchi - Turvo (PR) 

Andréa Wünsch - Turvo (PR) 

Anelise Gollmann Wünsch - Porto Alegre (RS) 

Ari Thomas - Esteio (RS) 

Arno Wuensch - (SC) 

Breno Wünsch - Canoas (RS) 

Cezar Augusto Gehm - Santa Maria (RS) 

Genilda Wünsch - Guarapuava (PR) 

Gilberto Renato Wünsch - Porto Alegre (RS) 

Guilherme Wünsch - Porto Alegre (RS) 

Irgo Wünsch - Roca Sales (RS) 

Isolde Wünsch - Blumenau (SC) 

Ivan Irber - Curitiba (PR) 

Joel Jorge Wuensch - Blumenau (SC) 

José Maria Wünsch - Bragança Paulista (SP) 

Jurena Wünsch Gonçalves - Porto Alegre (RS) 

Karyn Dinay Wünsch - Capanema (PR) 

Leila Cristina Wünsch Lopes 

Mara Adelaide Lemos Winsch - Santo Ângelo (RS) 

Margarett Christine Wünsch - Curitiba (PR) 

Mariely Estrela - Guarapuava(PR) 

Marisa Wünsch - Mondai (SC) 

Noili Wünsch - Ijui (RS) 
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Charles Bakalarczyk - Roca Sales (RS) 

Clair Wünsch - Guarapuava (PR) 

Cláudia Wünsch - Dourados (MS) 

Cláudia Regina Lombo Wünsch - São Paulo (SP) 

Cláudio Wünsch - Rolim de Moura (RO) 

Cristina Simich - Toledo (PR) 

Diogo Wünsch - Porto Alegre (RS) 

Eduardo Wünsch - Guarapuava (PR) 

Elisa Saviczki - Tucumã (PA) 

Fernanda Manika - Curitiba (PR) 

Fernanda Wünsch - Venâncio Aires (RS) 

Fernando Wünsch - Major Vieira (SC) 

Olga Inge Pereira Grüssner - Porto Alegre (RS) 

Osvaldo Wünsch - Canoinhas (SC) 

Raquel Wünsch - Três de Maio (RS) 

Rodnei Bohrer Bastos - Julio de Castilho (RS) 

Rodrigo Wünsch - Horizontina (RS) 

Simone Wünsch - Roca Sales (RS) 

Taís Bernardon - São Miguel do Oeste (SC) 

Teodorico José Wünsch - Curitiba (PR) 

Vanessa Wünsch - Rio de Janeiro (RJ) 

Vera Lucia Iastrenski - Guarapuava (PR) 

Victor Wünsch Filho - São Paulo (SP) 

Wilmar Wiinsch - Curitiba (PR) 

 

Se o seu nome foi esquecido favor avisar pelo e-mail wunsch@hotmail.com para ser incluído 

na próxima edição. 

 

 
Figura 39 - A pesquisadora Anelise Gollmann Wünsch 

No cartório de Monte Alverne (RS) consultando documentos de mais de 100 anos 
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3.13 - A WünschFest – Encontro Internacional da Família Wünsch 

 

3.12.01 - WünschFest 2005 - Monte Alverne (RS) 

 

Tendo por objetivo reunir os descendentes da família realizou-se em 13 de novembro de 

2005 em Monte Alverne (RS) o primeiro Encontro da Família Wünsch (Wünschfest 2005). 

No encontro participaram 320 pessoas vindas de vários estados do Brasil. 

 
Figura 40 - WünschFest 2005 
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Figura 41 - Organizadores da Wünschfest 2005 

Da esquerda para a direita (Felipe Gollmann, Anelise Gollmann Wünsch, Breno Wünsch, 
José Maria Wünsch, Fernanda Wünsch, Juliana Karine Wünsch, Nelci Lourdes 

Woiciechoski Wünsch, Leila Cristina Wünsch Lopes 
 
 

3.13.02 - WünschFest 2006 - Dionísio Cerqueira (SC) 

 

A segunda WünschFest foi realizada em 04 de novembro de 2006 em Dionísio Cerqueira 

(SC) e contou com a presença de 250 pessoas vindas do Uruguai, Brasil, Argentina e Chile. 

Também contou com a presença do Cônsul da Alemanha Sr. Hans Dietrich Benhardt. 
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Figura 42 - Consul da Alemanha e a Família Wünsch 

 

 
Figura 43 - Família Wünsch recebe a chave da cidade de Dionísio Cerqueira 
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3.13.03 - WünschFest 2007 - Três de Maio (RS) 

 

O  3ª Encontro Internacional da Família Wünsch (WünschFest 2007) foi realizado no dia 

17 de Novembro de 2007 na cidade de Três de Maio (RS,Brasil), contou com a presença 

de 150 pessoas da Argentina, Brasil e Uruguai.  O encontro teve início às 15h30min na 

praça central da cidade onde as pessoas se reuniram e tomaram um chimarrão gaúcho. 

As 17h30min seguiram para o local no parque de exposições. Antes do início da festa a 

família aproveitou para passear, tirar fotos e conversar. As 17h30min a festa iniciou com a 

apresentação de Raquel Wünsch que agradeceu a presença de todos e expôs a 

importância da família, dos ascendentes e sua história, cultura e tradições. Raquel fez um 

agradecimento especial a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) pela ajuda 

e o empenho na organização do jantar. A palavra foi passada para Antônio Wünsch 

(coordenador da festa) que agradeceu o empenho da equipe organizadora da 

WünschFest 2007:  

 

• Antonio Wünsch  

• Zilda M. Wünsch  

• Karoline Wünsch  

• Armando Lula Wünsch  

• Nicéia Wünsch  

• Raquel Wünsch  
 

Em seguida falou o prefeito municipal da cidade Altair Copatti que agradeceu o convite e 

falou sobre a  família Wünsch em Três de Maio.  As 20h30min teve a apresentação de 

dança dos alunos da APAE. As 21h00min foi servido o jantar e as sobremesas. A festas 

seguiu com o animado baile com os cantores Dari e Ireno. A família se divertiu e dançou 

muito. Durante a festa foram sorteado vários brindes, foram homenageados e receberam 

presentes 3 pessoas da família com mais idade presente na festa, também o casado a 

mais tempo.  
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3.13.04 - WünschFest 2009 - Capanema (PR) 

Nos dias 31 de outubro e 1 de novembro de 2009, realizou-se a 4ª WünschFest - Encontro 

Internacional da Família Wünsch, realizado no centro de eventos da cidade de Capanema 

no Paraná. Teve como tema "Acampamento da Família Wünsch" e participaram 

aproximadamente 100 pessoas. 

O encontro foi organizado pela Família Wünsch de Capanema, composta por: Karyn 

Wünsch, Jossenei Trevisan, José Cesar Wünsch, Bernadete Belle Wünsch, Lurdes Wünsch 

Dallo e Lucrecio Dallo, Luiz Carlos Wünsch, Lucilene de Souza Wünsch. 

A festa iniciou no final da tarde de sábado, dia 31, com a recepção aos convidados. No 

jantar foi servida a tradicional costela assada na brasa - estilo gaúcho. Durante a noite 

foram realizadas apresentações artísticas e o baile a fantasia. 
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A festa continuou no domingo, dia 1 de novembro, onde a família foi recepcionada com 

um maravilhoso café colonial estilo alemão. Também foram realizadas apresentações 

artísticas, homenagens e passeios. No almoço foi servido um leitão assado, no já 

tradicional almoço da Família Wünsch. Durante a tarde foram realizadas apresentações 

artísticas, músicas com gaiteiros, concurso de piadas, torneio de futebol e distribuição 

sorvetes. Nos sorteios de brindes a Anelise Gollmann Wünsch se consagrou como a 

grande ganhadora, levando a maioria dos prêmios. 

O encontro foi encerrado por volta das 17 horas, ficando marcado o próximo para o ano 

de 2011 na cidade de São Miguel do Oeste (SC). 
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3.13.04 - WünschFest 2011 - São Miguel do Oeste (SC) 

Para comemorar os 135 anos de imigração da Família Wünsch na América Latina, 

realizou-se o 5º Encontro Internacional da Família Wünsch (WünschFest 2011). O Evento 

foi realizado nos dias 29 e 30 de outubro de 2011 no Clube Jardim em  São Miguel do 

Oeste, estado de Santa Catarina – Brasil. 
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No domingo dia 30, a família foi participou de um delicioso café colonial.  As 10h foi 

realizada a abertura oficial do encontro, tendo a apresentação da equipe organizadora, 

culto ecumênico, homenagens, apresentação da dupla Zé Alécio e Eduardo e outras 

apresentações artísticas. Depois a família participou do tradicional almoço da Família 
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Wünsch, contendo um fantástico peixe assado. Durante a tarde a família participou de 

um animado bingo. O evento se encerrou as 16h. 

Contou com a presença de 130 pessoas vindas das seguintes cidades: 

• Estado do Rio Grande do Sul: Bento Gonçalves, Cruz Alta, Porto Alegre, Santa Cruz 

do Sul, Sinimbu, Três de Maio, Venâncio Aires 

• Estado de Santa Catarina: Belmonte, Canoínhas, Chapecó, Dionísio Cerqueira, 

Florianópolis, São Carlos, São João do Oeste, ]São Miguel do Oeste 

• Estado do Paraná: Barracão, Capanema, Cascavel, Clevelândia, Foz do Iguaçu 

Estado do Mato Grosso: Sorriso 

• Estado de São Paulo: Bragança Paulista  
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3.13.04 - WünschFest 2013 - São João do Oeste (SC) 

A Família Wünsch comemorou os 137 anos da imigração na cidade de São João do Oeste 

(SC). Uma cidade típica alemã localizada no extremo oeste do estado de Santa Catarina. 

O 6º. Encontro da família foi realizado nos dias 15 e 16 de novembro, contou com a 

presença de mais de 100 pessoas vindas dos estados do Rio Grande do Sul (Venâncio Aires, 

Santa Cruz do Sul), Santa Catarina (São João do Oeste, São Miguel do Oeste, Canoínhas, São 

José, Florianópolis, Itapiranga), Paraná (Curitiba, Guarapuava, Capanema) e São Paulo 

(Bragança Paulista). 
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3.13.05 - WünschFest 2015 – Foz do Iguaçu (PR) 

Para comemorar os 140 anos de imigração da Família Wünsch na América Latina, 
realizou-se o 7º Encontro Internacional da Família Wünsch (WünschFest 2015). O Evento 
foi realizado nos dias 10 e 11 de outubro de 2015, no Centro de Tradições Gauchas 
Charruana, na cidade de Foz do Iguaçu (Paraná).  

Estiveram presentes 150 pessoas das cidades de Belmonte (SC), Bragança Paulista (SP), 
Canoinhas (SC), Capanema (PR), Cascavel (PR), Colombo (PR), Curitiba (PR), Foz Do Iguaçu 
(PR), Guarapuava (PR), Iporã do Oeste (SC), Porto Alegre (RS), Santa Cruz Do Sul (RS), São 
João do Oeste (SC), São Miguel do Oeste (SC).  
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3.14 - O Grupo Família Wünsch (GFW) 

 

Em 2003 foi criado o Grupo Família Wünsch, uma lista de discussão do Yahoo Groups. Tinha por 

objetivo a troca de e-mails entre pessoas da família Wünsch e amigos. Era possível participar de 

discussões sobre a genealogia, história, cultura e tradições da família, além de conhecer 

inúmeras pessoas. Também foi urilizado para a organização de eventos como a WünschFest.  A 

lista no Yahoo Groups dexiou de ser usado por volta do ano de 2015, quando surgiram outros 

meios de comunicação como o Facebook e WhatsApp. 
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CAPÍTULO 

IV 

IMIGRAÇÃO DA FAMÍLIA WÜNSCH 
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CAPÍTULO IV – Imigração da Família Wünsch 

A família Wünsch que surgiu na Saxônia no ano de 1350 se expalhou para várias regiões apartir de 

1500, a principal rota seguiu no sentido migratória da família seguiu para a região de Dresden e 

Baden na fronteira com a França. Em 1600 a família chegou a Boêmia e Baixo Volga na Rússia onde 

viveram até o final do século 19, depois imigraram para a América. Alguns Wünsch que imigraram da 

Saxônia para a Inglaterra, posteriormente participaram da colonização inglesa da Índia e Estados 

Unidos. 

 

 
Figura 44 - Mapa da Europa em 1803 
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Figura 45 - Mapa da Europa 1911 

Império Alemão (II Reich 1971-1918) - Império Austro-Húngaro (1867-1918) 
 

 

4.1 - Baixo Volga na Rússia 

 

No ano de 1763 com o convite da imperatriz Russa Katharina (a grande), houve uma grande 

imigração alemã para as terras férteis e desocupadas próximas ao rio Volga na Rússia, mais 

precisamente as regiões de Saratov e Sâmara no Baixo Volga, próximo ao mar Cáspio. Os 

alemães que imigraram eram em sua maioria descendentes de eslavos que foram 

germanizados no século X que viviam nas regiões da Branderburg e Saxônia. Entretanto, os 

primeiros tempos foram extremamente difíceis para esses imigrantes. Muitos morreram de 

frio, fome ou de incursões de tribos nômades vindos das estepes. A população chegou a ter 

mais de 700.000 habitantes no seu auge.  Muitas pessoas ilustres surgiram nesta região, como 

por exemplo, a família de Vlademir Ilych Ulyamov (Lenin). Entre eles estavam várias pessoas da 

família Wünsch. 

 

As vilas dos recebiam nomes como Frankfurt, Rastatt, Hamburg, München, Speyer que 

faziam lembrar sua terra natal. Eram vilas coletivas alemãs num país estrangeiro. Essas 

comunidades eram administradas por um Schulze (prefeito) alemão, os jornais redigidos em 
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alemão, seus filhos podiam freqüentar suas próprias escolas alemãs e aos domingos 

participavam dos cultos religiosos em suas igrejas. 

 

Em razão dos privilégios dos alemães, a população russa logo passou a encará-los com 

desconfiança e isto, conseqüentemente, afetou a "política germânica" dos czares russos. A 

população russa tinha o receio de que as áreas de colonização alemã se tornassem germânicas 

ao invés de continuar russa. Com isto eles acabaram perdendo vários privilégios como a isenção 

do serviço militar e da cobrança de impostos, e a própria autonomia de gerir diversos aspectos 

das colônias. Por isso, os russos alemães começaram sair da Rússia. Alguns poucos retornaram 

para a Alemanha, outra parte emigrou para outros países. Dentre os destinos escolhidos 

estavam os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil. Um pequeno número, entretanto, 

preferiu não deixar suas terras e seus lares e permaneceu na Rússia. No Brasil houve um grande 

número que imigrantes para o Paraná.  As colônias russo-alemãs do Volga no Paraná são 

 

Cidade Ano Colônia Linhas ou Núcleos 

Ponta Grossa (PR) 1878 Octávio Tavares Bastos, Taquary, Tibagy, Dona Luiza, Moema, 
Eurídice, Santa Matilde, Botuquara, Itaiacoca, 
Guaraúna, Guarauninha, Uvaranas, Rio Verde, Santa 
Rita, Dona Adelaide, Trindade, Floresta 

Palmeira (PR) 1878 Sinimbu Marcondes, Nossa Senhora do Logo, Alegrete, 
Hartmann (Quero Quero), Papagaios Novos 

Lapa (PR) 1878 Virmond Virmond, Marienthal, Johanisdorf 

 

Segundo pesquisa de Jayne W Die (Lancaster-EUA), Johannes Wunsch casou-se com Barbara 

Maria Weisheim em 10 de março de 1766 em Budingen (Alemanha). Imigrou logo em seguida 

juntamente com outros 157 alemães para a vila alemã Galka no Baixo Volga, uma pequena 

colônia evangélica Luterana (no lado montanhoso oeste do Rio Volga). Os primeiros anos foram 

muito difíceis para os colonizadores. Em 1773 a população tinha aumentado para 240 pessoas. 

Somente em 1775 eles tiveram sua primeira colheita bem sucedida. Em 1912 a população era 

estimada em 3500 pessoas. Entre 1880 e 1920 os Wunsch de Galka imigraram de Galka indo 

para o Canadá, posteriormente entraram nos Estados Unidos pelo estado Colorado. 
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4.2 - Estados Unidos 

 

O número de imigrantes alemães da família Wünsch nos Estados Unidos é grande, entre 50 

a 200. As origens são muitas como França, Polônia, Rússia, Suíça. Porem desses locais são 

poucos imigrantes, a maioria dos Wünsch imigraram de um único local da Alemanha, este local 

é o atual estado de Baden-Wuerttemberg, principalmente da região de Baden-Baden.  Tinha a 

profissão de marinheiros, engenheiros, farmacêuticos, professores, químicos e outros. Ficaram 

a maioria residindo em cidades, diferentemente dos imigrantes Brasileiros que viveram 

primeiramente na agricultura. 

 

A maioria dos Wünsch´s imigrou para Manhattan (New York), Benks e Philadelphia 

(Pennsylvania) e St. Louis (Missouri). Também há registros em menor número em Cook (Ilinois), 

Jackson (Iawa), Kent (Michigan), New Jersey, Ohio, Texas, Wisconsin, California e Colorado. 

 

 

 
Figura 46 - Mapa de Imigrantes Wünsch nos Estados Unidos (1920) 

 

Entre 1850 e 1900 existia uma grande concentração da Família Wünsch residindo cidade de 

Baden-Banden, estado de Baden-Württemberg, próximo a fronteira da França. Houve uma 

grande onda de imigração desta cidade para o norte dos Estados Unidos, principalmente para 

os Estados de Wisconsin, Iowa, Ohio, Pennsylvania e New York. 
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Figura 47 – Cidade de Baden-Baden (Baden-Württemberg) 

 

 

4.3 - Sudetos Alemães da Boêmia 

 

A Boêmia foi anexada a Áustria em 1526 quando o imperador romano Ferdinand I concedeu 

a região ao governo família dos Habsburgos,  com isto a Boêmia passou a ser uma província da 

Áustria. Apartir disso a Áustria incentivou a colonização alemã para esta região, 

principalmente a região montanhosa e pouco habitada do norte da Boêmia, que ficou 

conhecida posteriormente com Sudetos Alemães. Os imigrantes que ali chegaram vieram 

principalmente da Saxônia, Bavária e da Silésia (que agora pertence a Polônia), isto porque 

estes estados (ou reinos) fazem fronteira com a Boêmia. Os Saxões e Silésios imigraram para o 

norte da Boêmia, os Bávaros para o oeste na floresta da Boêmia (Boehmerwald). 

 

Os Saxões Wünsch (Wuensch, Wünsche, Wunsch) imigraram por volta de 1600 para a 

região de Gablonz e Reichenberg, vindos da região de fronteira, próxima a cidade de Dresden. 

O primeiro registro encontrado pertence a de Georg Wünsch em 1694 na cidade de Gablonz. 

Existem registros nas cidades Reichenberg, Gablons, Tannvald, Rudolfsthal, Luschitz, 

Schwindschitz, Weissenbach.  

 

Os Wünsch viveram na Boêmia entre 1600 até 1850 quando iniciou um novo processo 

migratório, agora para o novo mundo, a América.  Os motivos que levaram a imigrar foram as 
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constantes guerras e a instabilidade da regição e os constantes conflitos sociais entre eslavos e 

alemães. Os alemães Boêmios que possuíam mais recursos preferiam ir para os Estados Unidos, 

os demais preferiam a América Latina, principalmente o Brasil. A imigração para as colônias 

alemãs do sul do Brasil era subsidiada, com isto favorecia as pessoas de menor condição 

financeira.  

 

Os Wünsch Boêmios que não imigraram viveram na região até o final da segunda guerra 

mundial,  após isto os alemães foram expulsos da Boêmia indo para várias regiões. 

 

 
Figura 48 - Mapa da Boêmia em 1786 

 

 

4.4 - Brasil 

 

A família Wünsch no Brasil é formada por descendentes de imigrantes Teutônicos que 

chegaram ao Brasil vindos de várias partes da Europa entres os anos de 1876 e 1945. Viveram 

inicialmente nas colônias alemãs dos Estados do Rio Grande do Sul como Monte Alverne, 

Estrela e Linha Brasil. No estado de Santa Catarina nas regiões de Blumenau e São Bento do Sul 

(Colônia Dona Francisca). Estas colônias alemãs geralmente ficam em regiões próximas ao 

oceano Atlântico. 
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A maioria destes imigrantes Wünsch vieram Áustria vindos da região montanhosa no norte 

dos sudetos alemães da Boêmia, atualmente esta região pertence a República Theca.  Estes 

Wünsch´s eram descendentes de Saxões que cruzaram no ano de 1600 a fronteira da Saxônia 

chegando até a região de Reichenberg e Gablonz na Boêmia. Na Boêmia viveram por quase 200 

anos, então imigraram para a América. Os motivos que levaram a saída da Boêmia foram os 

conflitos sociais entre alemães e eslavos e também a crise econômica devido as constantes 

guerras na região.  

 

A maioria viveu na agricultura, nos primeiros anos passaram grande dificuldade, era 

necessário derrubar a mata para iniciar as primeiras plantações. Da mata também retiravam a 

madeira para a construção de suas primeiras moradias. O que ajudou na superação das 

dificuldades foi a união entres vizinhos e demais pessoas das colônias, e o fato de falarem a 

mesma língua. Logo se uniram na construção de estradas, cooperativas e moinhos. Na 

soliciedade fundaram clubes de caça e tiro e escolas. 

 

As famílias dos imigrantes logo aumentaram, era comum nesta época os casais terem 

muitos filhos. Famílias grandes facilitavam no desenvolvimento dos trabalhos agrículas.   

 

Após dominarem a língua Portuguesa os descendentes dos imigrantes iniciaram um novo 

fluxo migratório dentro do Brasil, seguinto em sentido oeste dos estados do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina, subindo para os demais estados, estes locais possuíam terras com preços mais 

baratos, eles vendiam suas terras nas colônias e compravam outras melhores para a agricultura 

e maiores, as vezes até o dobro do tamanho. 

 

No estado de Santa Catarina eles seguiram para a cidade de Canoínhas vindos de São Bento 

do Sul. Chegaram na cidade de São Miguel do Oeste vindos de Venâncio Aires. No Rio Grande 

do Sul os descendentes seguiram para o norte do estado, região de Três de Maio, também 

vindos de Venâncio Aires. 

 

No estado do Paraná chegaram a região de Guarapuava vindos de Canoínhas, de 

Guarapuava alguns seguiram para norte do Brasil para a Região Amazônica. Foram 
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colonizadores da região onde hoje é a cidade de Rolim de Moura no estado de Rondônia, 

chegaram até ao estado do Acre (Próximo a Bolívia). 

 

Os Wünsch vivem hoje praticamente em todos as regiões do Brasil. Pouco ainda falam 

alemão. 

 

 

4.4.01 - Imigrantes vindos dos Sudetos para o Brasil 

 

Imigrantes do Tirol e do norte da Boêmia, região conhecida como sudetos alemães 

pertencentes na época ao império austro-húngaro, imigraram para o Brasil e Argentina entre 

os anos de 1870 a 1890. 

 

Famílias de: 

 

• 1876 - Joseph Wünsch / Maria Wilbrich (Rio Grande do Sul - Brasil) 

• 1877 - José Wünsch / Katarina Birnfeld (Rio Grande do Sul - Brasil) 

• 1877 - August Wünsch / Pauline Ulmann (Rio Grande do Sul - Brasil) 

• 1884 - Anton Wünsch / Pauline Balatka (Santa Catarina - Brasil) 

• 18xx - Augustino Wünsch / Carolina (Rio Grande do Sul - Brasil) 

• 18xx - Mathias Wünsch / Tecla (Rio Grande do Sul - Brasil) 

• 18xx - José Wünsch/Barbara Eveline Ritter (Brasil) 
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Figura 49 - Mapa da Imigração da Família Wünsch Para o Brasil 

 

 

4.4.01.01- Motivos da imigração da Família Wünsch dos Sudetos para o Brasil 

 

A família Wünsch vivia nas cidades do norte da Boêmia (Reichenberg, Gablonz e 

Tanvald), a poucos quilômetros da fronteira com a Saxônia. A maioria era operária nas 

tecelagens e nas fábricas de cristais que ofereciam poucas oportunidades de crescimento. 

As fabricas de cristais apresentavam alta insalubridade e baixo salários.  

 

Os principais motivos da imigração foram: 

 

 A revolução de 1848 provocou desemprego e escassez de alimentos. 

 A guerra Austro-Prussiana em 1866 vencida pela Prússia provocou uma nova onda 

de miséria e desemprego na região. 

 Intermináveis conflitos étnicos entre os alemães e os tchecos.  

 Os camponeses alemães dos Sudetos dependiam dos grandes latifundiários que 

exigiam altos impostos e trabalhos forçados. 

 

Muitos habitantes da região já haviam imigrado para América e chegavam cartas de 

parentes e amigos falando dos sucessos na nova pátria. Nesta época várias empresas 

colonizadoras faziam propaganda em busca de famílias de imigrantes como, por exemplo, 
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as patrocinadas pelo império brasileiro. Estas empresas ofereciam transporte, 

hospedagem, terrenos e subsídios para sobrevivência nos primeiros anos. Os terrenos 

eram financiados ao imigrante em longas prestações. Com todas estas vantagens e a 

oportunidade de viver em uma colônia de imigrantes de mesma língua tornavam uma 

opção bastante atraente para todos, era comum famílias inteiras ou até mesmo aldeias 

inteiras imigrarem juntas em busca de novas oportunidades. 

 

 

4.4.01.02 - Caminhos da imigração dos Sudetos até o Brasil 

 

Os imigrantes saindo de sua terra natal cruzaram a fronteira da Boêmia com a 

Saxônia e seguiam até a cidade de Dresden por terra, viajavam sempre em grupos de 

famílias. Em suas bagagens somente roupas, outros pequenos pertences e alimentos 

não perecíveis para a viagem. Em Dresden pegaram pequenas embarcações onde 

seguiram por vários dias pelo rio Elba até chegar no porto de Hamburgo.  

 

Figura 50 - Rota da imigração de Reichenberg ao porto de Hamburgo 

 

Em Hamburgo às vezes era necessário esperar várias semanas até a chegada do 

navio a vapor, também era necessário fazer toda a documentação de imigração. A 
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viagem de vapor durava cerca de um mês de Hamburgo até os portos do Rio de Janeiro 

passando primeiramente pela Bahia Os navios a vapores tinham começado a ser usado 

recentemente o que tornou a viagem mais rápida, anteriormente eram usados os 

navios a vela (veleiros) onde a viagem durava 3 vezes mais tempo. As condições da 

viagem eram duras, havia pouco espaço e alimentos, muitos imigrantes adoeciam 

durante a viagem, alguns morriam antes de chegar ao Brasil.   

 

Ao chegar nos portos do Rio de Janeiro pegaram outro navio menor chamado de 

navio costeiro, onde seguiam para os portos do Sul do Brasil. Ao chegar no porto 

destino os imigrantes faziam a documentação de entrada no Brasil (Certidão de 

Imigrante). Depois começava outra demorada viagem até seu lote de terra prometido. 

Alguns tinham que esperar meses em hospedaria de imigrantes até que o seu terreno 

fosse demarcado. A viagem do porto até o seu terreno era feita por pequenos barcos 

pelos rios, isso quando era possível, a maioria das vezes era por trilhas no meio da 

mata. Ao chegar no seu terreno já tinham se passado mais de 2 meses de viagem. 

 

Nem tudo era como prometido antes da viagem, os locais eram de difícil acesso, 

eles não tinham experiência com agricultura. No início era muito difícil desmatar a 

mata para iniciar as primeiras plantações. Mais os Wünsch não desistiram e logo se 

adaptaram desbravando os novos locais.  

 

Para Estrela (RS) imigrou Joseph Wünsch (Gablonz) em 1876.  Em 1877 imigraram 

para Monte Alverne imigrou José Wünsch (Tannvald), August Wünsch e Mathias 

Wünsch.  Para a colônia de Nova Petrópolis (RS) imigrou Augustino Wünsch. 

 

Em 1884 imigrou Anton Wünsch (Ruppersdorf--Reichenberg) para São Bento do Sul 

(SC) - Colônia Dona Francisca.   

 

Anton Wünsch casou e tiveram seus filhos em Santa Catarina, seus netos logo 

estavam explorando novos locais como a Amazônia no norte do Brasil. Os imigrantes 

Wünsch do Rio Grande do Sul logo viram seus inúmeros filhos e netos se espalhando 

por todo o sul do Brasil e Uruguai. 
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4.4.02 - Imigrantes vindos da Alemanha para o Brasil 

 

Saxões vindos do Império Alemão (Período do II Reich 1871-1918) e Alemanha (após 

1918) 

 

Famílias de: 

 

• 1912 - Max Georg Wünsch / Maria Luiza Marta Claus (Santa Catarina - Brasil) 

• 1924 - Onno Benno Wunsch / Olga Piech  (Rio Grande do Sul - Brasil) 

 

 

4.4.03 - Os desbravadores da Família Wünsch no Brasil 

 

Os Wünsch são desbravadores natos, são descendentes de povos bárbaros da Saxônia 

que origem eslava. Em 1700 imigraram da saxônia para a região montanhosa dos 

conhecida como sudetos alemães (norte da boêmia) Entre 1850 a 1914 imigraram para o 

sul do Brasil. Fizeram uma viagem difícil de navio onde muitos morreram antes de chegar 

ao seu destino final. Ao chegar no Brasil encontraram regiões praticamente nativas, 

ajudaram em muito no desenvolvimento do Sul do Brasil. O desbravador Anton Wünsch foi 

um dos primeiros moradores da cidade de São Bento do Sul (SC), seus descendentes 

contribuíram com desenvolvimento e da fundação de várias cidades como Canoínhas (SC), 

Campina do Simão (PR) e posteriormente cidades no estado de Rondônia como Rolim de 

Moura. No estado do Rio Grande do Sul os desbravadores Wünsch´s foram um dos 

primeiros moradores da região de Monte Alverne (Interior de Santa Cruz do Sul), Venâncio 

Aires e Estrela.  Os Juan Wünsch que partiram das cidades de Rivera (Uruguai) e Santa do 

Livramento (Brasil) se espalharam por todo o Uruguai. Posteriormente os desbravadores 

Wünsch´s se espalharam por todo o Brasil, de norte a sul. 
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4.4.04 - Colônias Alemãs onde residiam a Família Wünsch no Brasil 

 

Os imigrantes Wünsch imigraram inicialmente para colônias alemãs do sul do Brasil, 

após o abrasileiramento se espalharam por todas as regiões. 

 

 

4.4.04.01 - Colônia Dona Francisca (SC) 

 

A princesa brasileira Dona Francisca, irmã do imperador D. Pedro II, casou-se em 1º 

de maio de 1843 com o príncipe de Joinville, François d'Órleans, filho do rei Louis 

Philipe de França.  Com parte do dote nupcial receberam grandes extensões de terras 

desocupadas na província de Santa Catarina. Após o casamento o casal se mudou para 

a França e nunca mais voltaram ao Brasil, François aguardava na França para ser 

coroado Rei, mais não foi muito feliz porque em 1848 o seu pai Louis Philipe perdeu o 

seu reinado em uma revolução, com isto Príncipe de Joinville fugiu para a Inglaterra. 

Sem dinheiro o Príncipe vendeu suas terras dotais ao Senador alemão Christian 

Mathias Schroeder em maio de 1849. O senador fundou uma empresa em Hamburgo 

chamada de "Colonisations-Verein von 1849 in Hamburg" (Sociedade Colonizadora de 

1849, em Hamburgo) com objetivo de fixar 1.500 famílias de imigrantes nas terras em 

Santa Catarina. 

 

Em Hamburgo a empresa desenvolveu uma intensa campanha de propaganda para 

a nova Colônia. Em 4 de janeiro de 1851 partiu daquele com destino ao Brasil o 

primeiro navio com 118 imigrantes. Foi fundada a "Colônia Dona Francisca" em 

homenagem a princesa brasileira, foi o maior empreendimento privado de colonização 

que ocorreu no Brasil. Nesta colônia posteriormente surgiram importantes cidades 

como Joinville e São Bento do Sul. 

 

A Sociedade Colonizadora de Hamburgo que era subsidiada pelo Governo Imperial 

Brasileiro vendia os terrenos aos imigrantes à razão de 1/2 Real por braça quadrada 

(mais ou menos 1 Mil réis por hectare, de 10.000 metros quadrados), transporte e um 



História da Família Wünsch 

 

 

182 

adiantamento em dinheiro "Vorschusss" para cada imigrante vindos para Santa 

Catarina. 

 

Em 1884 imigrou Anton Wünsch para a Colônia de São Bento do Sul onde casou 

Pauline Balatka. 

 

 

4.4.04.02 - Colônia Monte Alverne (RS) 

 

No vale do Taquari o governo da província do Rio Grande do Sul criou a colônia 

Monte Alverne em 1859, interior de Santa Cruz do Sul. Foi colonizada principalmente 

por imigrantes alemães vindos da Boêmia. Para a região de Monte Alverne imigraram 

vários Wünsch como Joseph Wünsch (1976), José Wünsch (1877) e August Wünsch 

(1877). 

 

 

4.4.04.03 - Estrela (RS) 

 

Região próxima a Colônia Monte Alverne, para esta região imigraram muitos 

alemães, um deles Joseph Wünsch vindo de Gablonz (Boêmia, Áustria). 

  

 

4.4.04.04 - Nova Petrópolis (RS) 

 

Região que recebeu muitos imigrantes da Bohemia, entre eles vários Wünsch´s, 

como Augustin Wünsch. 
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4.5 - Argentina 

 

O primeiro imigrante para a Argentina foi Albert Friedrich Wünsch que imigrou com sua 

família em 1923 vindos de Baden-Württemberg, ao todo o casal teve 11 filhos sendo que alguns 

retornaram para a Alemanha.  

 

O Segundo imigrante foi Adolf Wünsch que nasceu em Reichemberg (Boêmia, Áustria), 

Adolfo imigrou também com sua família para a Região de San Martin. 

 

Existem ainda alguns registros não documentados da variação Wuensche. 

 

 

4.6 - Uruguai 

 

A família Wünsch do Uruguai é descendente de um único imigrante, Johann Wünsch que 

imigrou de Berlim para o Brasil em 1865, posteriormente fixou residência na cidade de Rivera 

no Uruguay. Seus descendentes vivem no Uruguai e no Brasil. 

 

 

4.7 - Chile 

 

A Silésia é uma região que atualmente pertence ao Polônia, fronteira com Alemanha e 

Republica Theca, a exemplo dos Alemães dos Sudetos os Silesianos foram expulsos da região 

após a segunda guerra mundial. A família Wunsch reside é bastante antiga nesta região, 

principalmente na região de Lusatia, viviam principalmente nas cidades próximas a Lauban 

(hoje Loban). Devido aos intermináveis conflitos e guerras nesta região muitos imigraram para a 

América apartir de 1850. Johanne Chistiane Ernestine Wuensch imigrou para o Chile vindo da 

cidade de Lauban em 1885. 

 

Até o momento temos informações de duas famílias de imigrantes para o Chile. Muitos 

atualmente se chamam Wunsche.  A primeira imigrante é Johanne Christiane Ernestine 

Wuensch nascida em Lauban (Silésia, Prússia). Johanne imigrou para o Chile em 1884, nesta 
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época Lauban pertencia ao Império Alemão. O Segundo imigrante é Ernest Wünsch que imigrou 

em 1918 de Budapest (Hungria), Ernest participou da construção do primeiro metro de 

Budapest e também lutou na primeira guerra mundial. 

 

 

4.8 - Canadá 

 

O Canadá recebe vários imigrantes Wünsch, vindos principalmente da região de Baden, 

também recebeu outras pessoas vindos da fronteira dos Estados Unidos. 

 

 

4.9 - Finlândia 

 

A família Wünsch que tem origem na Saxônia em 1350, imigrou para a região costeira do 

mar báltico entre 1400 a 1500 DC, no inicio de 1600 chegou até a região costeira do Golfo de 

Bótnia (Bothnia) na Finlandia. O primeiro registro conhecido é de Reinhold Wunsch, um militar 

que faleceu na batalha de Luzen em 6 de Novembro de 1632, quando fazia parte de um grupo 

de 700 cavaleiros Finlandeses conhecidos como "Hakkapeliitta". Reinhold casou em 1630 e 

deixou um filho na Finlândia.  

 

Após o ano de 1700 a família Wünsch cresceu na Finlandia, se espalhalhando para as 

regiões de Oulu (Haapavesi, Kalajoki, Liminka, Muhos, Oulainen, Pulkkila), Hame (Saaksmaki), 

Mikkeli (Juva, Moisio, Ornevik), Vaasa (Kannus, Ylistaro), Turku Pori (Mynamaki, Turku, 

Uusikaupunki), Uusimaa (Nummi). 
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4.10 - Austrália 

 

A família Wünsch imigrou para a Austrália no final do século 19, através de imigrantes 

vindos da Alemanha e outros vindos da Inglaterra. Carolina Wunsch imigrou da região de  

Glatz na Silésia (hoje Klodzko na Polônia) para a Austrália em 1887, juntamente com seus 4 

filhos após o falecimento de seu esposo August Wunsch que era dono de um hotel. Em 1910 

Hugo Paul Wunsch, nascido em Frankfurt imigrou com sua família para Victoria.  
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CAPÍTULO V - Documentos 

5.1 - Mapas 

 

5.1.1 - Unificação da Alemanha - 1815 a 1871 
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5.2.2 - Europa em 1911 

 

 

5.1.3 - Boêmia - 1900 
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5.1.4 - Europa em 1903 
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5.1.5 - Confederação Germânica (Liga Alemã) - 1815 a 1855 
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