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Resumo: O trabalho teve por objetivo fazer um 

levantamento da participação de trabalhadores 

alemães (carpinteiros, canteiros, calceteiros, 

pedreiros, entre outros) nas obras públicas na 

província de São Paulo, na metade do século XIX, 

como a estrada que ligava a capital ao porto de 

Santos e obras na capital, como o calçamento das 

ruas e as obras relativas ao abastecimento de 

água; obras estas administradas por engenheiros 

alemães, como o engenheiro-geografo Carlos 

Rath.  

 

Palavras-chave: Imigração alemã, Obras públicas 

e Construção de Estradas.  

 

Área do Conhecimento: Ciências Sociais 
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1. INTRODUÇÃO  

O século XIX foi marcado por transformações 

tanto para Alemanha, que estava no começo de 

sua industrialização, como no Brasil que ainda era 

um país agrícola e dependente da mão de obra 

especializada. Foi nesse contexto, e procurando 

esse mercado carente de mão de obra 

especializada que, por volta de 1827, alguns 

alemães começam a emigrar, deixando seu país 

que no contexto do processo de industrialização 

substituiu  mão de obra pelas maquinas. 

No Brasil, a mão de obra especializada era 

escassa, por isso o papel da imigração alemã foi 

tão importante para a província de São Paulo. Ela  

repercutiu nas obras públicas, administradas, entre 

outros, pelo engenheiro Carlos Rath.  A 

qualificação dos trabalhadores alemães 

empregados nestas obras - carpinteiros, canteiros, 

calceteiros, pedreiros, marceneiros - contribuíram 

para os melhoramentos urbanos da cidade de São 

Paulo e para os melhoramentos gerais da 

província. 

 

2.  RAZÕES PARA EMIGRAR 

 A Alemanha passava por um momento de 

profundas transformações. Com o processo de 

industrialização britânica, entre o período de 1815 

a 1848, a indústria se difundiu na Europa e tornou-

se crescente, substituindo a força de trabalho, 

sobretudo muitos artesãos, pelas modernas 

maquinas. Isso influenciou, grandemente, a 

emigração desses trabalhadores para outros 

países como o Brasil. Além do incentivo, também 

das promessas que as empresas contratas pelo 

governo provincial de São Paulo faziam. [2] 

Em segundo lugar, o Brasil também vivia um 

momento de transformação, o ponto de partida foi 

dado em 1820 por D. João VI, que declarou o 

interesse de incentivar a entrada de estrangeiros 

alemães no país, o que poderia significar uma 

política imigratória do “branqueamento da raça”. 

Ainda,  a economia do país  girava em torno da 

mão de obra dos trabalhadores o que era de 

grande interesse para os imigrantes alemães.  

Existiram dois grandes momentos na imigração 

alemã para a província de São Paulo: o primeiro 

que se inicia em 1827 com a chegada das 

primeiras famílias influenciadas por políticas 

emigratórias e finaliza em 1859; o segundo 

momento se inicia na década de 1860 e é 

marcado por um significativo número de entradas 

de imigrantes de forma espontânea, ou seja, que 

vieram para o Brasil as próprias custas. [1] 

 

3. TRABALHADORES ALEMÃES NAS OBRAS 

PÚBLICAS 

Na década de 1830, alguns indivíduos deram 

inicio a empreendimentos próprios, mas é a partir 

de 1840, que houve uma diversificação nas 

atividades urbanas exercidas pelos alemães que 

viviam na capital da província de São Paulo. “A 

política de contratação de alemães para os 

trabalhos no setor de obras públicas do governo 

provincial trouxe um novo contingente de 

imigrantes, ainda sem recursos próprios, mas com 
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profissões capazes de ser rapidamente absorvidas 

pelo mercado local”. [1] 

Ainda na década de 1840, ocorreria o maior 

impacto em relação às obras públicas e de 

aparelhagem urbana, no qual se destacou um 

considerável aumento no número de pedreiros, 

mestre de obras públicas, carpinteiros, ferreiros, 

broqueiros, etc. Como relata Siriani [2003], “de 

fato, os primeiros engenheiros e trabalhadores 

alemães, contratados pelo governo provincial, com 

vistas às transformações na infra-estrutura e 

aparelhagem urbana da região da capital, 

começaram a chegar por volta de 1840, tendo a 

imigração desses trabalhadores atingido seu 

apogeu na década seguinte.” [1] 

E é nesse período das décadas de 1840 e 1850 

que inúmeros artesãos foram contratados pela 

Inspetoria de Obras Publicas e depois de findados 

os contratos passaram a exercer seu ofício em 

oficinas de carpintaria, marcenaria, ferraria, entre 

outras. Portanto, “foi nesse momento que as 

autoridades provinciais tomaram consciência da 

necessidade de contratação de mão-de-obra 

especializada para a realização das obras de 

melhoria na infra-estrutura das estradas, pontes, 

etc.” [1] 

 

4. PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NO SETOR 

DA CONSTRUÇÃO CÍVIL  

A década de 1850 foi um grande salto no número 

de imigrantes alemães que vieram para Brasil com 

profissões ligadas ao setor de construção civil, 

como engenheiros, mestres de obras e oficiais. 

O engenheiro Carlos Rath foi um dos que mais se 

destacou entre esses trabalhadores.  “Escrevia e 

pintava com a mesma desenvoltura que 

identificava minerais e plantas, com a mesma 

dedicação e seriedade, com que encarava seu 

trabalho.” [1] Chegou em São Paulo em 1845, 

contratado pela Inspetoria de Obras Públicas para 

exercer a atividade de engenheiro de obras. 

Administrou obras como o esgoto da Rua da 

Glória, a estrada da Água Branca, o concerto da 

Ponte de St’Anna e a obra da estrada que ligava 

São Paulo a Santos. [2] 

E assim como ele, “inúmeros imigrantes alemães 

vieram para São Paulo com a finalidade de 

trabalhar em obras públicas, não apenas para o 

calçamento, mas também para a construção de 

pontes, manutenção de estradas, etc.” [1] 

 

5. PROFISSÕES E OBRAS ANALISADAS  

As “férias”, nome dado na época às folhas de 

pagamento, analisadas aqui se referem a obras 

administrada essencialmente por Carlos Rath e 

seus originais encontram-se no Arquivo Público do 

Estado de São Paulo. [3] 

O período delimitado da análise circunscreve-se 

entre Outubro de 1855 e Agosto de 1857, quando 

foram realizadas as seguintes obras: a estrada de 

São Paulo a Santos, a estrada da Água Branca, o 

esgoto da Rua da Glória, o concerto da Ponte 

Lavapés, o concerto da Ponte de St’Anna, o 

concerto do Tanque do Zuniga, a Serra da 

Cantareira e a estrada de  Limeira.  

Para a realização destas obras, os imigrantes 

alemães foram peças fundamentais devido à 

necessidade de mão de obra qualificada. Dentre 

esses trabalhadores, além de Carlos Rath, 

estavam registrados alguns administradores e 

inspetores, mestres carpinteiros, pedreiros, 

ferreiros, calceteiros, carreiros, interpretes, 

enfermeiros, cozinheiros, rancheiros e também 

aqueles identificados simplesmente como 

“trabalhadores”. [3] 

 

6. ANÁLISE DOS TRABALHADORES ALEMÃES 

POR PROFISSÃO, DE OUTUBRO DE 1855 A 

AGOSTO DE 1857: 

 

6.1 INSPETORES E ADMINISTRADORES:  

Nos registros encontrados nas “férias” dos 

trabalhadores alemães foram identificados cinco 

inspetores, André Guilherm Schleicher, Frederico 

Reidel, Carlos Gottol Willand, Carlos Stahle, Louis 

Riemann e dois como vice-inspetores, Aug. Minch 

e João Guilherme Müller. Entre eles se destacam 

dois, que além de serem inspetores também 

administravam algumas das obras em análise: 

André Guilherm Schleicher e Frederico Reidel. 

Além deles, o engenheiro Carlos Rath foi um dos 

administradores que mais contribuiu para as obras 

públicas de São Paulo neste período de 1855 a 

1857. [3] 

 

6.2 MESTRES E OFICIAIS CARPINTEIROS: 

Segundo os registros consultados das férias para 

o período de Outubro de 1855 a Agosto de 1857, 

foram encontrados oito mestres carpinteiros, 

Antonio Kappelmeyer, Christians Enderef, Conrrad 

Tomas, Gaspar Kaufman , Off. Gregório Obrist, 
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Henrique Theodoro Seifert, Jacob Gaspar e 

Henrique Koller. Entre estes mestres carpinteiros, 

há registros que sete tinham mais uma atribuição 

profissional: Christians Enderefs e Conrrad Tomas 

eram calceteiros, Gaspar Kaufman, Off. Gregório 

Obrist, Henrique Theodoro Seifert, Jacob Gaspar e 

Henrique Koller eram pedreiros. Eles se 

destacaram e contribuíram muito para a execução 

das obras públicas. Além dos mestres carpinteiros 

existiram também os oficiais carpinteiros, 

hierarquicamente a eles subordinados, que 

também era uma mão de obra necessária e 

qualificada. Como foi o caso de Boyler, João 

Bochler, Rudolf Blaicher e Henrich Thut. [3] 

 

6.3 MESTRES E OFICIAIS PEDREIROS: 

Segundo os registros consultados das férias, entre 

Outubro de 1855 e Agosto de 1857, foram 

identificados dois mestres pedreiros: Henrique 

José e Schnonzfeger. Vinte e sete oficiais 

pedreiros, dentre estes se destacam dezessete 

trabalhadores que tiveram uma participação mais 

assídua nas obras: Barth, Carlos Koschts, 

Christiano Martins Wescloh, Daniel Mayer, 

Domingos Bachle, Fridolin Scheider, Gorke, 

Guilherme Henrique Beeck, Henrique Gorke, 

Henrique Rifsler, João Cristiano Halberg, Schmith, 

Jacob Thut,  Leonhardo Meyer, Pedro Meyer, 

Nicolao Henrique Kochler, João Carlos Agusto  

Steinbach e Schletter. [3] 

Dentre estes oficiais pedreiros há registros de 

casos nos quais o profissional também trabalhou 

com outra função: como a de calceteiro, no caso 

de João Carlos Agusto  Steinbach  e Schletter e a 

de trampista como Henrique Rifsler. 

Quanto aos demais dez oficiais pedreiros, estes 

aparecem eventualmente em um ou outro registro 

de férias, são eles: Casfrar Haufmam, Galiath, 

Gensch, João Beck, João Mayer, João Thut, 

Kacse, Kans, Kaschits, Keese. [3] 

 

6.4 FERREIROS: 

No período em estudo, entre  meados de 1855 e 

meados de 1856, o ferro ainda não era um 

material muito difundido no Brasil.  Isso explica a 

pequena quantidade de trabalhadores alemães 

qualificados como ferreiros. De outubro de 1855 a 

Agosto de 1857 foram encontrados apenas seis 

ferreiros: Carlos Hanke, Francisco Wiezert, 

Guilherm Hanke, João Batista Schuller, Henrique 

Ebert e Julio Heidchem. [3] 

 

6.5 CALCETEIROS:  

Como oficiais calceteiros que exercessem 

exclusivamente essa profissão, foram encontrados 

apenas dois: Gaspar Schneider e João Speer que 

trabalharam na estrada de São Paulo a Santos de 

Maio de 1856 a Agosto de 1857, sob 

administração de Carlos Rath. [3] 

 

6.6 OUTRAS PROFISSÕES: 

Com a função de enfermeiro foi encontrado 

apenas um alemão: Jacob Bolliger. 

Foram poucos aqueles que trabalharam como 

interpretes, de Fevereiro a Dezembro de 1856:  

Germano Pena e  Germano Behmer. 

Com a função de cozinheiro foram encontrados 

nos registros dois alemães: Gottfried Moklir e 

George Seckler. 

E de rancheiro foram identificados poucos 

trabalhadores. Entre eles estão Germano Behmer, 

já citado como interprete e rancheiro e Carlos 

Mindel. 

E por fim, os carreiros que eram aqueles homens 

que conduziam os carros de bois, comuns na 

época para o transporte de cargas pesadas. Nos 

registros analisados, foram identificados somente 

quatro carreiros: Henrique Brunch, Henrique Kage, 

João Rudolf Müller e Lindorfo Brunker. [3] 

 

6. 7 “TRABALHADORES”: 

Como já assinalado, dentre esses trabalhadores, 

além das profissões qualificadas, administradores, 

inspetores, mestres carpinteiros, pedreiros, 

ferreiros, calceteiros, carreiros e interpretes; 

também foram encontrados vários registros de 

profissionais identificados apenas como 

“trabalhadores”, num total de 47 profissionais. 

 

7. ANÁLISE DOS TRABALHADORES ALEMÃES 

POR OBRA, DE OUTUBRO DE 1855 A AGOSTO 

DE 1857: 

 

7.1 ÁGUA BRANCA 

Entre segunda quinzena de abril e 31 de 

dezembro de 1856, encontramos registros de 

“férias” para a obra da Água Branca, onde 

trabalharam 24 trabalhadores alemães sob a 

administração de Carlos Rath. Em curtos 

intervalos de tempo, Carlos Daniel Rath, filho de 

Carlos Rath, (entre a última quinzena de agosto e 

final de dezembro) e Havier Pinheiro (na última 
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quinzena de julho) assinam como administradores 

desta obra. [3] 

 

7.2 ENCANAMENTO SANTA THERESA:  

Entre a segunda quinzena de setembro e 31 de 

novembro de 1856,  encontramos registros de 

“férias” para a obra do Encanamento Santa 

Theresa, onde trabalharam 20 trabalhadores 

alemães sob a administração de Rocha Lima. 

 

7.3  ESTRADA PARA LIMEIRA: 

Segundo os registros de “férias” encontrados o 

período da obra de Limeira foi realizada na 

segunda quinzena de Janeiro de 1856, onde 

trabalharam 31 trabalhadores alemães sob a 

administração de Antonio José Rodrigues. 

 

7.4  PONTE DE ST’ANNA: 

Entre primeiro a 30 de Maio de 1856, encontramos 

registros de “férias” para a obra da Ponte de 

St’Anna, onde identificamos apenas 3 

trabalhadores alemães sob a administração de 

Carlos Rath. [3] 

 

7.5 RUA DA GLÓRIA: 

Entre primeiro de Outubro de 1855 e inicio de 

Julho de 1856, encontramos registros de “férias” 

para a obra da Rua da Glória, a sua abertura e o 

seu calçamento, onde trabalharam 43 

trabalhadores alemães ao todo, sob a 

administração de Carlos Rath. [3] 

 

7.6 ESTRADA DE SÃO PAULO A SANTOS: 

Entre primeiro de Outubro de 1855 e 31 de Agosto 

de 1857, encontramos registros de “férias” para a 

obra da Estrada de São Paulo a Santos, nesta 

obra trabalharam aproximadamente 149 

trabalhadores alemães sob a administração de 

Carlos Rath. E em um curto intervalo de tempo, 

Antonio José Rodrigues (Novembro de 1855 a 

Fevereiro de 1856) assina também como 

administrador desta obra. Esta foi a principal obra 

pública da província de São Paulo no período. [2] 

 

7.7  PONTE DO CARMO: 

Entre 29 de Dezembro de 1855 e 20 de Junho de 

1856, encontramos registros de “férias” para a 

obra da Ponte do Carmo, onde trabalharam 9 

trabalhadores alemães sob a administração de 

William Elliot e Almeida.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A analise permitiu constatar que a imigração 

desses trabalhadores alemães qualificados e 

especializados no setor da construção civil foi de 

extrema importância para os melhoramentos 

urbanos da cidade de São Paulo e também para 

os melhoramentos gerais de toda a província de 

São Paulo.  
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