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1. RESUMO 

Parelheiros é um distrito de muitos contrastes devido à sua ocupação por 

diferentes culturas. Porém sua característica significativa deve-se colonização 

alemã, e recebeu esse nome devido às corridas de cavalos (Parelhas) entre os 

alemães e os brasileiros. Existem poucos estudos sobre o tema, e a maior parte do 

material escrito refere-se a artigos, reportagens, comentários disponíveis na internet.  

A pouca divulgação sobre o tema e o desconhecimento por parte da população são 

aspectos negativos, que podem vir a ser remediados com estudos de maior 

divulgação. Além disto, falta uma visão integrada do tema, que concilie os aspectos 

históricos, sociais e ambientais envolvidos na preservação do patrimônio daquela 

área. Desta forma, a pesquisa pretende contribuir com uma visão integrada destes 

aspectos visando à identificação dos lugares de memória da colonização alemã em 

Parelheiros, buscando, ainda, trabalhar fora do paradigma de se reconhecer um 

edifício ou lugar como patrimônio apenas pelas suas características construtivas ou 

arquitetônicas, mas, sim, identificar e reconhecer as referências culturais para a 

proteção das memórias daquele grupo.  
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2. INTRODUÇÃO   

 O Distrito de Parelheiros localiza-se no extremo sul do município de São 

Paulo, e possui um belo e rico patrimônio cultural e ambiental, ainda não 

reconhecido oficialmente pelos órgãos de preservação do patrimônio, exceto por sua 

cratera, situada em área de proteção ambiental. Talvez, por esse motivo, a maior 

parte dos estudos refere-se à sua geomorfologia e seus problemas sociais, 

relacionados ao grande conjunto habitacional existente dentro da cratera. 

 Apesar de existir estudos sobre essa colonização alemã, a maior parte deles 

são artigos disponíveis em meios eletrônicos e refere-se a estudos pontuais sobre a 

história de algumas famílias. Não se encontram estudos que relacionem a história 

dos alemães ao espaço propriamente dito. Ou seja, não é possível encontrar no 

território as referências culturais daquelas histórias, com exceção da capela e do 

cemitério.  



Esta situação fica expressa no atual Plano Regional Estratégico da 

Subprefeitura de Parelheiros, vigente desde 2004, em que foram indicados dezoitos 

imóveis para serem classificados como Zona Especial de Preservação Cultural 

(ZEPEC), situados entre os distritos de Parelheiros e Marsilac. Contudo, apenas são  

e somente são reconhecidos oficialmente através de tombamento a Cratera de 

Colônia e a Serra do Mar, ambos pelo seu aspecto geológico, protegidos pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 

Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), desconsiderando qualquer fato histórico que 

ocorreu no local. 

 

3. OBJETIVOS  

A presente pesquisa tem como objetivo geral identificar e reconhecer o que 

existe de patrimônio cultural da imigração alemã no distrito de Parelheiros através da 

memória dos moradores. Como objetivo específico: conhecer a história da 

colonização, identificar grupos de descentes, entender a história dos grupos que 

vivem ou viveram em Parelheiros, identificar no espaço as referências culturais a 

partir de suas memórias.  

4. METODOLOGIA  

 Trata-se de pesquisa qualitativa, com levantamento de dados históricos e as 

espacializações das referências culturais no território do distrito de Parelheiros 

através de mapeamentos, incluindo informações disponíveis nos órgãos de 

preservação do patrimônio, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

na Subprefeitura de Parelheiros. Além disto, a pesquisa prevê pesquisas em livros, 

internet, artigos, revistas e jornais que estejam vinculados à manifestações culturais 

relacionadas à colonização alemã. Revisão bibliográfica, pesquisa de campo 

visando à memória oral através de entrevistas escritas, gravações de áudios e/ou 

vídeos. 

5. DESENVOLVIMENTO  

  

 Está sendo realizada revisão bibliográfica sobre o tema em questão.  

Paralelamente, foram feitos contatos com membros da colônia alemã, que viveram 

em Parelheiros, embora alguns não vivam mais. Após procurar na internet consegui 



um encontro com o autor do livro A Colonização Alemã no Estado de São Paulo, que 

me concedeu uma entrevista e forneceu alguns materiais. Encontrei em Parelheiros 

uma jovem mulher da família Reimberg, que se mostrou entusiasmada em colaborar 

com a minha pesquisa, forneceu fotos e jornais antigos da região. Participei da 10° 

Colôniafest no início do segundo semestre de 2015, uma festa típica que os poucos 

alemães e descentes fazem todos os anos na região da colônia. Estou 

desenvolvendo um levantamento fotográfico junto às entrevistas a campo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Após levantamento bibliográfico, pesquisas preliminares de campo e entrevistas 

com os moradores do centro de Parelheiros - especificamente descentes alemães-, 

foi possível perceber que existe muito mais a se preservar em Parelheiros. Cada 

família tem uma história e elas apontam bens materiais e imateriais que, por mais 

importantes que sejam até o momento não foram estudados, não foram indicados 

para ZEPEC, tampouco protegidos por algum órgão de patrimônio. 
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