
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: MEMÓRIAS, CULTURAS E IDENTIDADES NAS IMAGENS DA COMUNIDADE CULTURAL
GERMÂNICA NO ABC PAULISTA.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIALSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SULINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JOÃO PAULO SOARES DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PRISCILA FERREIRA PERAZZOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): CARLOS MUSSKOPF, FRIDA SCHMIDT, GERTRUDES DAL POS, JOÃO
CHRISTOPH JOSÉ BECKER, LUISE BABISCH, PEDRO JOSEFINO PILO
COLABORADOR(ES): 



Memórias, culturas e identidades nas imagens da comunidade cultural germânica 

no ABC Paulista. 

 

 

1. RESUMO 

 

Essa pesquisa compõe as atividades sobre a comunidade de cultura germânica no 

ABC Paulista, desenvolvida no Núcleo de Pesquisas Memórias do ABC, vinculado ao 

Laboratório Hipermídias da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e conta com 

apoio PIBIC/CNPq. Volta-se para a comunidade de origem estrangeira, 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 - que se relacionaram com a 

língua e a cultura alemã. Dessa forma, tem como tema os processos de comunicação da 

cultura a partir das expressões da memória dessa comunidade, expressos em relatos 

orais, imagens, fotografias e documentos históricos. Os registros das imagens coletadas 

seguiram as técnicas de coleta de acervo pessoal do HiperMemo – Sistema Hipermídias 

de Memórias da USCS. Esta investigação é inserida no contexto social como um 

mecanismo de preservação do patrimônio histórico e cultural da comunidade germânica 

nas cidades do ABC Paulista, uma vez que compreende esse movimento migratório. 

Oferece a possibilidade de conservação do acervo coletado – entrevistas, fotos, imagens, 

matérias de jornais, etc. - e devolve esse material como registro histórico para a 

comunidade em geral. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Na documentação 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, p.8). 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). 

 
Estudos anteriores sobre a presença estrangeira no ABC, desenvolvidos a partir da 

pesquisa “Comunicações Culturais: Investigações e Acervo de Comunicação, Cultura e 

Memória da comunidade germânica do ABC Paulista”, coordenado pela Profa. Dra Priscila 

Ferreira Perazzo, no Memórias do ABC, perceberam que, desde as décadas de 1920 e 

1930, muitos imigrantes vieram do interior paulista e do trabalho nas lavouras e fazendas 

para as localidades do ABC. A região, próxima a capital, que misturava aspectos urbanos 

e rurais, com oferta de trabalho e terrenos propícios a ocupação, atraiu, na primeira 

metade do século XX, uma diversidade de estrangeiros de diferentes nacionalidades, 

assim “a proximidade também garantia pontos extras. Todo este cenário se mostrou 

particularmente atraente para as famílias imigrantes, vindas em situação de fragilidade 

financeira, com o sonho de recomeçar a vida” (PRADO, 2015, p.122). 

Outra característica que se percebe da comunidade de cultura germânica nas 

cidades do ABC é que ela é formada não apenas por alemães, mas por imigrantes e 

descendentes de outras nacionalidades, cuja cultura de origem muito se aproxima da 

cultura germânica. Segundo Sílvia Cristina Lambert Siriani (2003), a Alemanha anterior à 

sua unificação é um conceito abstrato. “O território englobava uma série de reinos, 

ducados e principados, que apresentavam estruturas políticas diferenciadas, rupturas 

religiosas irreconciliáveis, dialetos locais e organização econômica variada”. 

No entanto, o que se percebe no ABC é que além dos alemães, austríacos, suíços, 

suecos, iugoslavos, romenos, lituanos e húngaros conviviam na comunidade cultural, por 

exemplo, em São Caetano do Sul. Conviveram no mesmo local e na mesma comunidade 

e, assim, usufruíram das mesmas oportunidades como estudar na escola alemã, ser 

membro do clube, relacionar-se com diferentes grupos nacionais e étnicos, pois: 

embora provenientes de países diferentes, portando 
passaportes e cidadanias distintas, tinham em comum um 
dialeto da língua alemã que falavam há séculos, além de 
costumes e tradições afins e uma homogeneidade étnica 
(JOVANOVIC, 1993, p. 11). 
 

 Os descendentes de cultura germânica tiveram muito que se esforçar para manter 

a cultura de origem. Para preservar seus costumes e sobreviver, em um sentido cultural, 

sem auxílio do governo brasileiro que os recebia, passaram a criar diversas associações, 



como escolas, clubes, jornais e partidos políticos, de modo a estabelecer um forte 

sentimento de unidade em torno da comunidade, portanto o espaço da comunidade se 

assemelha ao ventre, “como se fosse um pedaço da pátria-mãe ainda que longe dela. Ali 

tudo é bom: conflitos podem ser resolvidos, e a segurança permite que o indivíduo relaxe 

e se sinta protegido dos outros por uma ajuda mútua” (ISZLAJI JUNIOR, 2014, p.45). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Propôs-se como objetivo principal dessa pesquisa identificar a manifestação da 

cultura germânica nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano 

do Sul, a partir da coleta e da identificação de acervos de memórias relacionadas à 

história da comunidade nas cidades do ABC. 

Diante do resultado obtido, podemos compreender como se dá o processo de 

comunicação da cultura germânica a partir dos suportes da memória (relatos, narrativas, 

imagens, documentos). 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa é documental e iconográfica, utilizando-se das narrativas orais das 

lembranças das pessoas e fotografias do acervo pessoal desses narradores, para melhor 

compreender os relatos de memória dos colaboradores que contribuíram com este 

trabalho. Os registros das imagens coletadas seguirão as técnicas de coleta de acervo 

pessoal do HiperMemo – Sistema Hipermídias de Memórias da USCS. Coordenado pela 

Profa. Dra. Priscila Ferreira Perazzo e pelo Prof. Dr. Elias Estevão Goulart, o HiperMemo 

é um acervo hipermídias, com depoentes e colaboradores do Estado de São Paulo, 

preponderantemente da Região do ABC Paulista. 

 O desenvolvimento do portal é parte das atividades do Núcleo de Pesquisas 

Memórias do ABC. Acomoda os resumos das pesquisas desenvolvidas, os relatos de 

história de vida (áudio, texto e vídeo) e diversos objetos digitalizados, cujas imagens 

representam o acervo pessoal dos entrevistados. Conta com mais de 2.500 imagens 

digitalizadas, cataloga mais de 300 pessoas entrevistadas, integrando diversos temas de 

pesquisa sobre o cotidiano dessas pessoas. O acervo hipermídia de memória, “propõe-se 

como espaço virtual de conservação ou acumulo de informações resgatadas nas 

lembranças de pessoas que narram suas histórias de vida, possibilitando a 

(re)construção do universo cultural dos sujeitos” (PERAZZO, GOULART, 2014, p.111). 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, contamos com a contribuição de seis 

colaboradores, bem como coletamos o material de seus acervos pessoais 

disponibilizados. Após o processo de identificação de cada imagem ou objeto, eles são 

armazenados e devidamente agora também fazem parte da coleção do sistema 

HiperMemo. 

 

1) Carlos Musskopf nasceu em 1964 em Estrela, no Rio Grande do Sul. É parte da quarta 

geração de descendentes de imigrantes alemães e pastor da Igreja Luterana do ABCD 

em Santo André há mais de oito anos.  

 

2) Frida Schmidt nasceu em 1924, em São Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista. É 

filha de imigrantes austríacos. Estudou por 4 anos no ensino primário na Johannes Keller 

Schule, escola alemã localizada no Bairro Santa Paula na cidade de São Caetano do Sul. 

 

3) Gertrudes Dal Pos é brasileira, nascida em 1934, em São Paulo, Capital. Filha de 

imigrantes austríacos. Completou o 1º grau em um Grupo Escolar de São Caetano do Sul, 

cidade onde morou até se casar. Casou-se com Geraldo Dal Pos, filho de imigrantes de 

alemães, residentes em Santo André. Seu sogro, Walter Dal Pos, foi um dos fundadores 

da Escola Alemã de Santo André.   

 

4) João Christoph José Becker nasceu em 1934, em São Paulo e morou em São 

Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista, onde seus pais tinham um frigorífico. O seu 

pai é de origem prussiana e sua mãe nasceu em Dresden, Alemanha. A família retornou 

ao país de origem, onde morou por volta de 10 anos até ser repatriada pelo governo 

brasileiro, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. De volta ao Brasil, casou-se com 

Berenice Longo Becker com quem tem três filhos.  

  

5) Luise Babisch nasceu em 1935, em Colônia, na Alemanha, sua juventude é vivenciada 

em uma Alemanha em guerra. Ela, seus pais e seu irmão imigram para o Brasil em 1950. 

Instalada inicialmente em São Paulo e depois em Santo André, Luise trabalhou como 

secretária até se casar com Walter Paul Babisch, também alemão. Frequentadores da 

Sociedade São Miguel, o casal sempre residiu no bairro Campestre, também em Santo 



André, e é pai de Walter Babisch.  

 

6) Pedro  Josefino Pilo é brasileiro, nasceu em 1926, em São Caetano do Sul, filho dos 

imigrantes austríacos. Seus pais se separaram e Pedro foi criado pela mãe e avó. 

Estudou dos 6 aos 9 anos na Johannes Keller Schule, escola alemã situada em São 

Caetano do Sul, no Bairro Santa Paula. É casado com Maria, também descendente 

germânica, com que tem dois filhos e duas netas. 

 

 Notamos por meio das imagens, fotografias e documentos como era o cotidiano 

desses imigrantes, a vida antes da imigração para as cidades de Santo André, São 

Bernardo e São Caetano do Sul, e como caminhou esse processo de adaptação pessoal, 

na educação, no lazer, na religião, nos costumes e tradições. A fotografia sempre foi uma 

forte ferramenta de registro, “a valorização por sua suposta “objetividade” em relação às 

outras artes levou a seu uso frequente como documentação de fatos e pessoas, 

assumindo então o papel de 'atestado de existência'” (CHIAVARI, 2005, p.35). 

 

6. RESULTADOS 

 

Ao conversar com os colaboradores dessa pesquisa, sendo imigrantes, 

descendentes e/ou membros da família, porém todos com uma forte relação de 

pertencimento à cultura germânica, não pude deixar de notar o cuidado com que essas 

fotografias foram guardadas durante todos esses anos. Entre caixas de sapatos e álbuns 

de fotografias, esses espaços permaneceram como um “baú de relíquias”, onde estão 

guardadas as melhores e/ou mais importantes lembranças, cada fragmento do passado. 

 No total foram coletadas e digitalizadas nessa pesquisa, com os seis 

colaboradores imigrantes e descendentes, aproximadamente: 500 fotografias, 15 

informativos da igreja luterana do ABCD, 3 medalhas de guerra, 35 selos do período do 

Nacional-Socialismo e 10 documentos diversos/pessoais. Todo esse material preserva a 

memória pessoal e coletiva, permite compreender por outra óptica o movimento de 

imigração, a comunidade germânica e ilustra essas atividades, pois “a partir do momento 

em que o processo se completa, a fotografia carregará em si aquele fragmento 

congelado da cena passada materializado iconograficamente” (KOSSOY, 2001, p.44). 

 Para melhor organizar esse vasto acervo e identificar as principais práticas e 

característica da comunidade germânica, suas memórias e o processo comunicativo, os 

resultados obtidos nessa pesquisa foram divididos em sete categorias: 



 

 História de família: De onde viemos? 

 Educação e a preservação do idioma: Johannes Keller Schule 

 Igreja como espaço de convivência 

 Casamento 

 Lazer no ABC Paulista 

 Práticas de tradições germânicas 

 Outras imagens 

 
Além de exercer a função de reprodução de acontecimentos - lembranças de 

pessoas e lugares - as fotografias, se tornaram um rico e valioso material para os 

pesquisadores, “uma única imagem contém em si um inventário de informações acerca 

de um determinado momento passado; ela sintetiza no documento um fragmento do real 

visível, destacando-o do continuo da vida” (KOSSOY, 2001, p.101).  

A comunidade germânica se reconhece como grupo pela língua alemã e pela 

organização dos indivíduos, assim “os elementos culturais estão presentes em todas as 

situações, permeiam todas as experiências e são necessários para atribuir significado à 

vida” (MENDONÇA, 2005, p.37). Os imigrantes e descendentes expressam as suas 

histórias, seus medos, suas esperanças, suas memórias, sobretudo expressa nas 

imagens, somado as narrativas orais de história de vida. Reconhecem algumas 

diferenças, mas “sua cultura e identidade alemãs sobreviveram a mudanças territoriais e 

mesmo a movimentos imigratórios. No Brasil, continuam apreciando, vivenciando e 

buscando a preservação de sua cultura” (PRADO, 2015, p.121). 

 
6.1. Imagens como representações da memória, cultura e identidade 
 

 
 



História de família. Figura 1: Andreas Hönnegger (pai), Luise Hönnegger (mãe) e irmãos de Frida Schmidt. 
Áustria, antes da imigração para o Brasil, na década de 1910. Acervo: Frida Schmidt, HiperMemo/USCS. 

 
 

Educação e a preservação do idioma. Figura 2: Turma de estudantes da escola Johannes Keller. São 
Caetano do Sul, Vila Paula, na década de 1930. Acervo: Pedro Josefino Pilo, HiperMemo/USCS. 
 

 

 
 

Igreja como espaço de convivência. Figura 3: Grupo de jovens católicos, no colégio Coração de Jesus, nas 
celebrações de Natal. Cantando hinos natalinos em alemão. Santo André, dezembro 1955. Acervo: Luise 
Babisch, HiperMemo/USCS. 
 

 

 
 

Casamento. Figura 4: Festa de casamento de Gertrudes e Geraldo, no Clube Harmonia, em Santo André. 
Walter Dal Pos era membro do coral do clube, em 1956. Acervo: Gertrudes Dal Pos, HiperMemo/USCS. 
 



 
 

Lazer no ABC Paulista. Figura 5: Pedro Josefino Pilo e sua esposa. Clube Teuto, em São Caetano do Sul, 
na década de 1970. Acervo: Pedro Josefino Pilo, HiperMemo/USCS. 
 

 

 
 

Práticas de tradições germânicas. Figura 6: Walter Paul Babisch, após retornar da escola, posando para a 
foto depois receber o seu Zuckurtüten. Ele foi o único de sua turma que recebeu. Registro feito em Santo 
André-SP, em março de 1976. Acervo: Luise Babisch, HiperMemo/USCS. 
 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa 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. 

Estes objetos nos remetem à importância dos processos comunicativos da cultura 

germânica a partir das expressões da memória. Pelos relatos obtidos por meio das 

narrativas orais de história de vida como método, e também das imagens fotográficas, 

entre outras fontes, podemos identificar a manifestação da cultura germânica nas cidades 

da região do ABC Paulista. 



 Partir das narrativas de história de vida, isto é, ouvir o que cada um tem a dizer é 

conhecer o seu “patrimônio pessoal”, uma vez que cada memória e cada pessoa são 

únicas; “suas percepções são, em certa medida, criações, e suas lembranças fazem parte 

de uma imaginação sempre em movimento” (SACKS, 1994, p. 15 apud WORCMAN; 

PEREIRA, 2006, p. 201). 

Podemos conferir traços, imagens e narrativas que contornam a comunidade 

germânica e suas relações com a comunicação, a memória, o consumo, o imaginário e as 

suas tradições. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram utilizados imagens e 

relatos orais de seis famílias, a fim de compreender melhor esses costumes e a cultura 

dos imigrantes e descendentes de origem alemã. “Eis que o passado não existe. Só 

existe em nossas representações, só existe em nossa memória. Só se expressa se 

houver forma de relato. É o sujeito da ação quem pode relacionar-se ao seu passado” 

(PERAZZO, 2015, p.128). 

Percebe-se assim que nem toda adaptação ou transformação da cultura é 

necessariamente uma perda, e nem toda perda é necessariamente o esquecimento. Os 

sentidos de pertencimento, muitas vezes, habitam o imaginário dos indivíduos e se 

representam em seus costumes, que podem ser simbólicos ou em objetos, como se viu 

entre essas pessoas. Com o intuito de preservar os hábitos, as pessoas os transformam 

sem se dar conta que os estão modificando. “É preciso que se dissipe a noção de que as 

culturas tradicionais são algo a ser, meramente, preservado. Como se qualquer contato 

com o diferente, com o novo, já representasse uma contaminação” (PRADO, 2015, 

p.124). 

Sem dúvidas, há uma “vontade” por parte dos imigrantes e descendentes de 

preservar a sua história, cultura e identidade. Nesse contexto, o ABC Paulista se tornou 

um ponto de reconstrução: Símbolo de uma nova vida, em uma nova terra, pois “não é 

possível habitar no mundo sem algum tipo de ancoragem territorial, de inserção no local, 

já que é no lugar, no território, que se desenrola a corporeidade da vida cotidiana” 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p.58). 
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