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1. RESUMO 

 

Essa pesquisa teve como objetivo identificar o processo comunicacional de cultura germânica 

nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a partir da coleta 

e da identificação de acervo de fotografias relacionadas à história da comunidade de língua 

germânica nas cidades do ABC. Nesse sentido, o estudo visa encontrar, catalogar e entender 

como os imigrantes de origem germânica preservam sua cultura e identidade. A pesquisa é 

documental, feita na Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul (FPM-SCS) e obteve 168 

arquivos, divididos entre fotografias e documentos de identificação dos dados da imagem. As 

fotografias foram analisadas como documentos de história e memória de uma comunidade, 

encontrando-se formas de sociabilidade dos imigrantes, ou seja, as diversas maneiras que 

tinham para preservar as tradições dos lugares de origem. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa volta-se para a comunidade de origem germânica formada por 

imigrantes e descendentes ao longo do século XX, nas cidades do ABC Paulista (Santo 

André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul). Tem como tema os processos de 

comunicação da cultura germânica a partir das expressões da memória iconográfica da 

comunidade. 

Na documentação pessoal das pessoas e em acervos documentais de instituições e de 

associações encontram-se diversas imagens como fotografias, desenhos, pinturas que podem 

ser estudados como meios de transmissão, difusão e comunicação da cultura germânica, nessa 

região, a partir das expressões da memória da comunidade. 

Cultura, aqui, é entendida como um conjunto de “significados, atitudes e valores 

partilhados e as formas simbólicas (apresentações, objetos artesanais) em que eles são 

expressos ou encarnados”, variam no tempo e nos grupos (BURKE, 1989). Assim, assume-se 

a visão plural de cultura. O que se pretende é entender qualquer uma delas, quando 



manifestas, pois a preocupação com questões das culturas e das comunidades entre os 

estudiosos das Ciências Humanas e Sociais se justifica pelo atual 

contexto da  modernidade capitalista marcada pela fragmentação da 

experiência de vida, pelas mutações do sujeito e da identidade, pela 

oscilação dos valores de referência coletiva, enfim, pelas implicações 

advindas do que se denomina globalização (SOUZA, 2006, p. 1). 
 

3. OBJETIVOS 

 

A organização cultural e comunitária indica a efetiva preocupação que as comunidades 

de imigrantes germânicos tiveram em manter instituições responsáveis pela manutenção ou 

difusão da cultura da sua “pátria-mãe”. Tais manifestações culturais também se expressam em 

imagens, sobretudo em fotografias. Por isso, propõe-se como objetivo dessa pesquisa 

identificar o processo comunicacional de cultura germânica nas cidades de Santo André, São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a partir da coleta e da identificação de acervo de 

fotografias relacionadas à história da comunidade de língua germânica nas cidades do ABC. 

Nesse sentido, o estudo visa encontrar, catalogar e entender como os imigrantes de 

origem germânica preservam sua cultura e identidade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa documental foi feita na Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul 

(FPM-SCS), obteve 168 arquivos, divididos entre fotografias, documentos e fichas para 

identificação de doador, data da doação, data da fotografia etc.  

As análises foras feitas com base nos textos teóricos de Boris Kossoy, sobre fotografia e 

memória; de Ana Maria Dietrich e Priscila Ferreira Perazzo, sobre comunidades alemãs; e de 

Maria das Graças A. de Almeida, sobre imaginário.  

As fotografias foram analisadas como documentos de história e memória de uma comunidade, 

encontrando-se formas de sociabilidade dos imigrantes, ou seja, as diversas maneiras que 

tinham para preservar as tradições dos lugares de origem. 

Para tanto, ficou decidido distribuir os resultados obtidos com a pesquisa iconográfica 

na FPM-SCS em 3 tópicos: Escola, Família e Festejos; com alguns subtítulos inclusos, 

conforme o gráfico a seguir: 

 

 



 

 

A pesquisa feita na Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul abrangeu o acervo 

de fotografias denominado Alexandria, arquivado no Centro de Documentação dessa 

instituição, sob as denominações de Acervo Documental e Iconográfico. Esse acervo está 

organizado num sistema de computador que detém as seguintes informações: 

- Nome do documento (geralmente contendo o tema) 

- Data do documento 

- Doador do documento 

- Pequeno resumo sobre o conteúdo do documento (narrado pelo doador) 

- Tags de identificação dos documentos (para facilitar a procura no acervo); 

 

Foram criadas as seguintes categorias: 

- Escola – engloba 2 subtítulos: Turmas (contendo imagens de turmas das escolas 

alemãs) e Documentos (contendo fotos de boletins, livros etc dessas escolas); 

- Família – engloba 2 subtítulos: Pessoais (fotos tiradas de uma única pessoa, pousada) 

e Retrato (fotos em momentos familiares); 

- Festejos – engloba 7 subtítulos que caracterizam as principais formas de 

sociabilidade dos imigrantes: Carnaval, Esportivo, Familiares, Juninas, Natalinas, Religiosas e 

Típicas. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Definidos os parâmetros para análise dos dados coletados é importante frisar também a 

quantidade e o estado dos documentos da FPM-SCS, seguindo uma quantificação das 

fotografias e alguns exemplos a seguir. 

O resultado final dessa pesquisa alcançou 83 fotografias e 85 fichas de identificação, 

divididas nos temas já citados e assim foram distribuídos: Escola: 7 fotografias e 8 fichas, 

Família: 38 fotografias e 37 fichas e Festejos: 38 fotografias e 40 fichas. 

Tais resultados reforçam a ideia de que as tradições típicas dos alemães são, ao lado da 

língua, o que mantém a cultura viva. Pelas fotografias coletadas na pesquisa e apresentadas 

nesse relatório é possível perceber como, dentro das associações, a comunidade alemã 

preserva suas tradições com danças, músicas e comidas típicas. Pode-se perceber também 

como as vestimentas são bem recorrentes à cultura de origem, sendo outra forma de 

preservação cultural. 

Não obstante, é possível analisar o documento de maneira semiológica, usando 

também informações contidas nas fichas para perceber como tudo era detalhado, para que os 

imigrantes realmente “se sentissem em casa”. A análise das imagens foi feita e os resultados 

foram muito entusiasmantes quanto à diversidade de povos germânicos que imigraram para o 

Brasil, e mais precisamente, para o Grande ABC. 

 

6. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos a partir da coleta das fotografias são interessantes para o 

andamento da pesquisa. Entre as 82 imagens encontram-se retratos pessoais, fotografias de 

festas, eventos, comemorações e documentos. Contudo, a surpresa foi a predominância de 

algumas nacionalidades.  

É possível ver no quadro abaixo, pelo menos 10 nacionalidades distintas de imigrantes 

europeus que possam ter origem germânica. Lembrando que a maior importância, o que 

distingue esses povos, muitas vezes não é o local de nascimento, mas sim, falar a língua 

alemã, já que, como explicado na contextualização, principalmente no século XIX, as guerras 

por território na Europa Central e Leste eram intensas, portanto, um país poderia ter um 

território em um momento, e ser modificado a qualquer instante. 

 

 



 

O gráfico refere-se as nacionalidades encontradas por meio das fotografias recolhidas na fundação Pró-Memória de São 

Caetano do Sul/SP, dados atualizados em Janeiro de 2014. 

 

6.1 Espaços de Sociabilidade 

 

Partindo dos dados recolhidos na FPM-SCS, juntamente com dados do Núcleo 

Memórias do ABC, do Laboratório Hipermídias da USCS, pode-se perceber quais eram os 

principais locais de convívio sociais utilizados pelos imigrantes para preservas as tradições da 

cultura de origem, tendo assim, uma ideia de como faziam para passar para as gerações 

posteriores suas tradições.  

É importante destacar os principais locais de reunião desses povos, sugeridos pelos 

próprios dados recolhidos: o Clube Teuto, a Sociedade Ucraniana Wilma e a Sinagoga de São 

Caetano do Sul/SP. 

Os imigrantes, visando a manutenção de suas culturas de origem – bem como do 

folclore, religião, língua etc. –, começaram a fundar associações para organizar os imigrantes. 

As imagens coletadas na FPM/SCS e também o material recolhido pelo  Memórias do 

ABC/USCS mostram bem como os clubes e associações faziam parte do cotidiano e da 

formação cultural dos imigrantes germânicos. A seguir, serão listadas as principais formas de 

preservação da cultura de origem dos imigrantes. 

 

 



6.1.1. Sociedade União Esportiva Teuto-Brasileira - São Caetano do Sul 

 

O culto ao corpo é uma característica marcante da cultura alemã, e o esporte foi uma 

das maneiras pelas quais, os imigrantes puderam preservar sua identidade. A Sociedade União 

Esportiva Teuto-Brasileira de São Caetano do Sul foi fundada em 26 de Agosto de 1929 e 

perdura até os dias atuais, porém, com o nome de União Cultural de São Caetano do Sul 

(conhecido como Clube Teuto). 

Esportes como atletismo, basquete e futebol eram praticados no Clube Teuto, tanto por 

alemães, quanto por alguns brasileiros. Nas fotografias recolhidas na FPM/SCS, pode-se 

encontrar várias manifestações esportivas, times, delegações que participavam de eventos em 

todo o Estado de São Paulo. 

Um bom exemplo para ilustrar isso, é um trecho do depoimento de Antonio Laefort 

Filho, atualmente falecido, mas que contou essa história quando tinha 81 anos: 

Falando disso aqui do São Caetano eu também joguei futebol no São 

Caetano. Que eu morava de solteiro na Rua Senador Vergueiro que era lá e 

na rua de cima que era a Major Carlos Del Prete, que também não chamava 

Carlos Del Prete, era Rua Pitaguares que chamava né? Depois eles mudaram 

tudo, toda ela, que depois que São Caetano se emancipou tudo em 48 mais 

tarde depois mudaram as ruas, os nomes de ruas e eu jogava no São Caetano 

Esporte Clube, tenho a carteirinha, hoje ainda, de atleta. [risos] (Antonio 

Laefort Filho, HiperMemo/USCS, 28/05/2009). 
 

O Clube Teuto também organizava bailes e festas que podiam ser típicas alemãs ou 

brasileiras. Entre elas, nas imagens recolhidas, podemos ver uma Festa Junina (tipicamente 

brasileira) e vários eventos com roupas típicas germânicas – roupas de épocas antigas dos 

países germânicos, mas que não eram usadas no século XX. Antonio Laefort também comenta 

sobre as festas do Teuto: 

Aí o que que nós fizemos?  Nós, eu comecei pegar os velhos para vir de 

noite jogar bolão. Aí vinha os filhos novos também! Vinha os novos, vinha 

os filhos... às vezes começava a namorar no baile, vinha lá de sábado as 

pessoas numa prancha, jogava os solteiro e na outra prancha jogava os 

casados. E tinha um senhor que, senhor Bernardo, ele tinha uma sanfona, 

então ele vinha lá tocar uma sanfona pra gente também, né? [risos] 

(Memórias do ABC, São Paulo, 28/05/2009). 

 

 

 

 

 



6.1.2 Escola Alemã Johannes Keller de São Caetano do Sul 

 

Outra forma de preservar a cultura e as tradições dos países germânicos era por meio 

da escola alemã, na qual as crianças, filhas de imigrantes, poderiam ter uma educação 

parecida com a que teriam se estivessem no país de origem. Na coleta de dados na FPM-SCS, 

foram encontradas diversas imagens e documentos oriundos da Johannes Keller Schule, a 

escola alemã fundada em 1930, onde hoje é o bairro Santa Paula.  

Pesquisadores do Memórias do ABC estudaram a Escola Alemã de São Caetano. E 

esse é um tema recorrente e, algumas vezes acaba sendo mencionado nas entrevistas de 

História Oral com imigrantes germânicos, a Johannes Keller Schule era muito conhecida entre 

as pessoas de origem alemã. 

 

6.1.3. Sociedade Vilna Ukraína (Sociedade Ucraniana Unificação)  

 

Vários outros povos também emigraram para o Brasil nos séculos XIX e XX, entre 

eles, destaque para a colônia Ucraniana, que também é volumosa em São Caetano do Sul, 

além do que, na coleta de dados, foram recolhidas diversas fotografias da comunidade 

Ucraniana de São Caetano do Sul. 

Vale retomar que, antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa era dividida em vários 

reinos e os reinos guerreavam entre si. Assim, os povos eram espalhados por diversos lugares 

do continente, fazendo com que se encontre alemães vivendo em diversos lugares, como a 

Rússia, por exemplo. 

Nesse contexto, a Sociedade Vilna Ukraína foi fundada em São Paulo, no dia 8 de 

dezembro de 1929 e registrada no Diário Oficial do Estado no dia 4 de fevereiro de 1930. 

Apesar de estar localizada em São Paulo, a comunidade ucraniana de São Caetano do Sul 

sempre marcava presença nos eventos, como percebemos com a quantidade de fotografias 

relacionadas ao local, que posteriormente passou a se chamar Sociedade Ucraniana 

Unificação. 

 

6.1.4. A religião como forma de preservação da cultura 

 

Outra forma que os imigrantes encontraram para preservar a cultura dos países de 

origem foi a religião. Tantos os alemães protestantes, quanto os judeus e também os católicos 

ortodoxos ucranianos. Na coleta de dados realizada na FPM-SCS foram obtidas diversas 



fotografias de eventos religiosos, principalmente na Sinagoga de São Caetano e nas Igrejas 

Ortodoxas Autocéfalas Ucranianas. 

Para esses dois povos (Judeus e Ucranianos), a religião é de fundamental importância 

para a construção da sociedade, já que, além de preservar a cultura, os locais de culto são 

ótimos espaços de sociabilidade. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa contribuiu para a compreensão de um momento social brasileiro e de 

uma localidade como o ABC, no diz respeito ao processo de imigração e suas relações 

culturais.  

A fotografia é um instrumento valioso de análise. Ela congela um momento no espaço-

tempo, preservando memórias, fazendo que, com isso, se possa entender sobre culturas e 

identidades dos envolvidos no processo. Porém, as imagens por si só não nos diriam nada sem 

as referências de estudos teóricos que embasam e dão sentido às análises. Além do que, 

também é preciso entender o contexto histórico, para depois estudar a imigração dos povos. 

Dessa forma, se vê nessa pesquisa a interdisciplinaridade e entre comunicação e história, pois 

as relações entre as áreas que nos permitiram a compreensão de um fenômeno social. 

Os resultados mostraram o quão é importante para esses povos os aspectos e as 

culturas típicas dos seus países de origem, e, como se sentiam orgulhosos em mostrar ao 

Brasil que eram, acima de tudo, orgulhosos alemães, húngaros, austríacos, ucranianos etc. 

Além de serem, hoje, orgulhosos brasileiros descendentes de estrangeiros. 

As histórias contadas para as pesquisas do Memórias do ABC, da USCS, também 

permitem entender como essas pessoas viam o mundo em que viviam, ou seja, saber mais 

acerca do imaginário delas. Imaginário tal que às vezes ajuda em convivência, às vezes 

atrapalha, causando preconceitos e estereótipos. 

O estudo dos imigrantes, por fim, é fundamental para compreender a formação cultural 

brasileira, pois pode-se perceber muito da influência de algumas desses costumes estrangeiros 

em nosso cotidiano, que, por vezes, nem percebemos no dia a dia. Também se vê muitos 

descendentes de imigrantes em lugares privilegiados da nossa sociedade que, novamente, 

contribuem para formar nossa nação miscigenada e nossa região híbrida. 
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