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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do turismo em Penedo e identifica a 

possível relevância da etnicidade finlandesa para a sua consolidação. A pesquisa 
exploratória e explicativa foi fundamenta a partir de um levantamento histórico 
compreendendo o período do início da colônia naturalista de finlandeses, em 1929, 

até os dias atuais, pela perspectiva dos fatos que influenciaram o turismo no local. A 
partir de um estudo bibliográfico e realização de entrevistas com os envolvidos com 
a atividade turística penedense, foi possível avaliar os fenômenos como a 

desarticulação da etnia finlandesa como ação social e o efeito contrário, com a 
mobilização da comunidade pela recuperação desta etnicidade. O objetivo desta 
análise foi explicar de que maneira este processo pode ser benéfico para toda a 

comunidade penedense, tanto pela perspectiva econômica, cultural e social. Além 
de demonstrar como é possível sensibilizar a população, ainda que não tenha a 
descendência finlandesa, para a valorização desta cultura. Os resultados obtidos 

indicam que é possível mobilizar uma etnicidade por processos de identificação 
alternativos, o que caracteriza uma identidade mais flexível e definida por meios 
sociais.   

 

Palavras-chave: Turismo étnico. Etnicidade. Colônia finlandesa de Penedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research presents the development of tourism in Penedo and identify the 

possible relevance of finnish ethnicity for its consolidation. The explanatory and 

exploratory survey was based on a study at the beginning colony of finnish 
naturalists period, in 1929, until the present day, from the perspective of the facts that 
influenced the local tourism. From a bibliographical study and conducting interviews 

with involved people in tourism activities from Penedo, it was possible to analyze the 
process as the disarticulation of the finnish ethnicity as social action and the opposite 
effect, with the mobilization of the community for the recovery of this ethnicity. The 

goal of this analysis was to explain how this process can be beneficial to the whole 
community of Penedo, by economic, cultural and social perspective. In addition to 
demonstrate how it is possible to sensitize the population, although it does not have 

the finnish descent, for the development of this culture. The results obtained indicate 
that it is possible to mobilize one ethnicity for alternative identification processes, 
which features a more flexible identity and defined by social contexts. 

 

Keywords: Ethnic tourism. Ethnicity. Finnish colony in Penedo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 –Localização de Penedo ................................................................................35 

Figura 2 – Liisa e Toivo Uuskallio .................................................................................37 

Figura 3 –  Grupo de finlandeses buscando o local da colônia, 1927  .......................38 

Figura 4 – Primeiro grupo de imigrantes finlandeses de Penedo, 1929 .....................41 

Figura 5 – Casarão Penedo  .........................................................................................42 

Figura 6 – Refeitório do Casarão..................................................................................42 

Figura 7 – Trabalhadoras na cozinha comunitária  ......................................................43 

Figura 8 – Grupo de finlandeses trabalhando no laranjal ............................................43 

Figura 9 – Grupo de ginástica, em frente ao Casarão ................................................ 44 

Figura 10 – Finlandeses fazendo ginástica em frente ao Casarão. ............................44 

Figura 11 – Tapeçaria da Eila: Casal Finlandês ..........................................................51 

Figura 12 – Disposição dos bairros de Itatiaia .............................................................54 

Figura 13 – Pequena Finlândia .....................................................................................55 

Figura 14 – Poorvo, Finlândia  ......................................................................................56 

Figura 15 – Rauma, Finlândia  . ...................................................................................56 

Figura 16 – Loja com o nome em finlandês: Tonttulakki Suklaat  ...............................57 

Figura 17 – Restaurante Koskenkorva .........................................................................59 

Figura 18 – Perímetro abordado na proposta da secretária de turismo de Itatiaia ....61 

Figura 19 – Sinalização inadequada  ...........................................................................62 

Figura 20 – Museu Finlandês .......................................................................................66 

Figura 21 – Casarão Penedo  .......................................................................................68 

Figura 22 – Artesanato típico: Técnica em serigrafia ..................................................71 

Figura 23 – Artesanato típico: Técnica em bordado  ...................................................71 

Figura 24 – Tear do estabelecimento O Tecelão .........................................................72 

Figura 25 – Tapeçaria de Eila Ampula  ........................................................................73 

Figura 26 – Busto de Toivo Usskallio .......................................................................... 74 

Figura 27 – Pequena Finlândia. ....................................................................................76 

Figura 28 – Pequena Finlândia: Loja Tonttulakki Suklaat ...........................................77 

Figura 29 – Pequena Finlândia: Placas das ruas em finlandês ..................................77 

Figura 30 – O recurso comercial do elemento finlandês  ............................................78 

Figura 31 – Shopping Azul, Centrinho de Penedo  .....................................................79 



 
 

Figura 32 – Artesanatos descaracterizados comercializados em Penedo  ................80 

Figura 33 – Amigos da Dança Folclórica de Penedo - PKY  .......................................82 

Figura 34 – Monumento dos 50 anos da Colônia Finlandesa  ....................................83 

Figura 35 – Informação turística mal planejada  ..........................................................84 

Figura 36 – Núcleo Finlandês  ......................................................................................86 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1       INTRODUÇÃO  ......................................................................................................8 

 

2       TURISMO E ETNICIDADE  .................................................................................11 

 

2.1    TURISMO E PAISAGENS TEMÁTICAS  ............................................................11 

 

2.2    IMAGENS E IMAGINÁRIOS  ...............................................................................13 

 

2.3    TURISMO E DIFERENCIAL COMPETITIVO  ....................................................14 

 

2.4    ETNICIDADE ........................................................................................................15 

 

2.4.1 Mobilidade étnica  ..............................................................................................18 

 

2.4.2 Etnicidade e cultura ...........................................................................................21 

 

2.4.3 Identidade étnica e processos de identificação  ...........................................22 

 

2.5    TURISMO E TRADIÇÕES INVENTADAS. .........................................................28 

 

2.6    TURISMO E LEGADO ÉTNICO ..........................................................................30 

 

2.7    COMUNIDADES ETNOTURÍSTICAS .................................................................32 

 

3       A HISTÓRIA DA COLONIA FINLANDESA DE PENEDO  E O TURISMO ......35 

 

4       ETNICIDADE EM PENEDO. ...............................................................................70 

 

5       CONSIDERAÇÕES FINAIS . ..............................................................................88 

 

          REFERÊNCIAS. .................................................................................................92 

 

          APÊNDICES .......................................................................................................96 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa foi elaborada para revelar a influência da etnicidade finlandesa 

no desenvolvimento do Turismo de Penedo (RJ), a partir da exploração de fatos que 

determinaram a sua história. Em 1929, finlandeses compraram uma fazenda 

localizada nessa região, para desenvolver uma colônia com princípios vegetarianos 

e naturalistas e essa passagem histórica, posteriormente, agregou um forte apelo 

turístico no local. 

O objeto empírico de estudo foi o bairro de Penedo, localizado em Itatiaia, 

Região das Agulhas Negras, no estado do Rio de Janeiro, estudado por meio de 

relatos históricos a partir de 1929, ano que iniciaram as atividades da colônia 

finlandesa na região, em uma análise feita até janeiro de 2013, com uma abordagem 

centralizada no desenvolvimento do turismo. 

Além do levantamento dos acontecimentos históricos, a proposta foi uma 

análise exploratória e explicativa, com a abordagem de hipóteses que revelam os 

fenômenos observados, como a etnicidade, os processos de identificação e a 

mobilização de identidades, bem como os contextos teóricos que esclarecem ações 

empregadas no turismo local, como o recurso de tematização de patrimônio e da 

construção dos imaginários, que podem contribuir para a competitividade do produto 

turístico de Penedo. 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a importância da etnicidade 

finlandesa para o turismo de Penedo e o benefício que a sua mobilização pode 

oferecer para toda a comunidade. Pretende-se retomar a história dos finlandeses e 

sua colônia e traçar os acontecimentos que influenciaram o desenvolvimento do 

turismo local. Bem como as ocorrências que desviaram essa etnicidade e os 

desafios que dificultam o seu resgate. A finalidade deste estudo não foi discutir a 

autenticidade da etnicidade finlandesa de Penedo, mas a legitimidade da busca da 

comunidade pela a sua recuperação, a partir de diferentes meios de identificação 

com esta identidade étnica e a possibilidade de mobilizá-la como fonte de ação 

social e em benefício coletivo. 

Este estudo teve a finalidade de advertir e sensibilizar os atores influentes no 

turismo de Penedo, para necessidade de ressignificar o seu produto ofertado, a 

partir da cooperação entre eles e por uma abordagem consistente de seus 
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elementos diferenciadores, de forma que o destino possa ser promovido e realmente 

identificado como a única colônia finlandesa no Brasil. 

A partir da suposição do enfraquecimento da etnia finlandesa local, 

apresentada por alguns entrevistados, em que há poucos colonos e descendentes 

em Penedo e, ao mesmo tempo, a maior parte da população não se identificar com 

essa etnicidade, esperou-se explicar de que forma todos podem identificar-se, 

sensibilizar-se e beneficiar-se com a restauração do legado finlandês. 

Ao analisar a história de Penedo após a chegada dos finlandeses, entendeu-

se que o turismo foi um impulso para o desenvolvimento da região e a etnicidade, 

um combustível que a transformou em um lugar turístico. A etnicidade, aliada aos 

atrativos naturais, era capaz de motivar a visita de turistas, mesmo que as 

hospedarias finlandesas não pudessem oferecer comodidades básicas, como luz 

elétrica. Apesar das adversidades, o turismo de Penedo perseverava devido ao forte 

apelo turístico que a história da colônia finlandesa proporcionava.  

Contudo, o desenvolvimento do espaço turístico ocorreu de forma 

desordenada e desta forma provocou impactos naturais, culturais e sociais 

negativos, que ameaçam tanto a atividade turística, como a qualidade de vida dos 

cidadãos penedenses. Assim, podemos indicar a relevância deste trabalho, que 

pode ser justificada pelo fato de que um meio para recuperar os atrativos naturais e 

outros bens coletivos é reconstruir a etnicidade finlandesa local, pois pode 

conscientizar e unir a população, a partir de uma causa comum, para uma atuação 

mais responsável e participativa, o que proporcionará benefícios para toda a 

comunidade. 

Além disso, em tempos de homogeneização cultural, a partir dos estímulos da 

globalização, a diversidade cultural tem sido valorizada, de forma que, ainda que um 

indivíduo não compartilhe uma cultura, busca pela experiência de interagir com uma 

nova. Logo, podemos identificar o valor cultural da ação coletiva de mobilizar esta 

etnia. 

A metodologia adotada foi uma pesquisa bibliográfica, para fundamento 

teórico a respeito do tema da etnicidade, bem como para o turismo, além do 

levantamento dos fatos históricos da colônia, a partir dos livros e artigos publicados 

pelos colonos e seus descendentes. Foi feita uma pesquisa de campo, durante 

aproximadamente 20 dias, em novembro de 2012 e outra visitas em janeiro de 2013, 

para que pudessem ser realizadas entrevistas estruturadas, com a Secretária de 
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Turismo de Itatiaia, Sra. Roberta Oliveira, com o casal proprietário e idealizador do 

projeto de recuperação do Casarão Penedo, Sr. Mika e Sra. Soile, com Sr. Hugo 

Souza, do projeto Viva Penedo, com o presidente do Clube Finlandês, Sr. Otávio 

dos Santos e com a responsável pelo o Museu Finlandês, Sra. Helena Hildén. Foi 

feita uma análise quantitativa, a partir de dados sobre os estabelecimentos turísticos 

fornecidos pela prefeitura de Itatiaia. Bem como uma análise qualitativa, a partir das 

entrevistas e das observações realizadas durante a pesquisa de campo. Aplicou-se 

20 formulários com funcionários de restaurantes. Distribuiu-se 400 questionários 

para que os hotéis repassassem para os seus hóspedes, contudo o baixo retorno 

destes, aproximadamente 50 respondidos, fez com que não fossem computados no 

trabalho. Após esta estudo foi possível identificar os fenômenos como a mobilização 

da etnicidade, bem como o desvio da mesma na comunidade de Penedo, o que 

proporcionou um melhor entendimento a respeito do tema estudado. 

Este trabalho foi dividido em cinco capítulos, o primeiro é introdutório, o 

segundo é apresentado o referencial teórico, em que são abordados conceitos de 

turismo, de paisagem como recurso de tematização e diferencial competitivo, bem 

como noções de cultura, tradição e memória, pelos autores Balducci Jr. e Barretto 

(2001), Magalhães (2002), Macena (2003), Silva (2004), Gastal (2005), Vall (2006), 

Beni (2007) e Paes-Luchiari (2007) e Barretto (2012). Os conceitos de etnicidade, 

identidade, grupos étnicos e mobilidade étnica, são fundamentados pelos autores 

Barth (1969), Hall (1996), Woodward (1997), Silva (2000), Fenton (2003), Martins 

(2003), Bahl (2004), (Silva, 2004), Poutignat e Streiff-Fernart (2011) e Barretto 

(2012). Por fim apresentou-se o conceito de comunidades etnoturísticas, 

desenvolvido por Günewald (2003). 

No terceiro capítulo é traçado o desenvolvimento do turismo em Penedo, a 

partir de uma constituição cronológica dos fatos históricos que influenciaram a 

atividade turística, pela consulta realizada por publicações elaboradas por colonos e 

descendentes, Hildén (1989) e Fagerlande (2007), respectivamente, bem como por 

alguns artigos acadêmicos a respeito do tema e a partir de entrevistas realizadas 

com envolvidos com a atividade turística local. 

No quarto capítulo é desenvolvido o tema etnicidade em Penedo, em que 

identificamos os elementos étnicos presentes no turismo local, ao longo da sua 

história, a partir do período de instalação dos finlandeses, em 1929. Por fim, no 

quinto capítulo, concluímos a pesquisa. 
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2. TURISMO E ETNICIDADE 

 

Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de descrever o 

desenvolvimento do turismo em Penedo e como o fator da etnicidade influenciou a 

sua trajetória, assim como sua vantagem competitiva. 

Inicialmente, foram apresentados alguns conceitos centrais que 

fundamentaram a pesquisa, tais como o turismo pela perspectiva da importância dos 

imaginários e das paisagens como elemento de tematização e de diferencial 

competitivo, bem como de alguns elementos que compõem o contexto étnico e são 

necessários para estruturar este tipo de atratividade de um destino, como as noções 

de cultura, tradição e memória.  

Foram desenvolvidos conceitos de etnicidade, identidade, grupos étnicos e a 

mobilidade como fonte social. Por fim, foram analisados a influência da etnicidade no 

turismo, bem como as suas interações inversas, a partir do estudo apresentado por 

Grünewald (2003) em que o autor apresentou o conceito de comunidades 

etnoturísticas.  

 

2.1 TURISMO E PAISAGENS TEMÁTICAS 

 

O turismo é um fenômeno complexo e dentre algumas perspectivas, pode ser 

interpretado como um fenômeno social ou econômico. O aspecto social é definido 

pelo mesmo ser caracterizado a partir do deslocamento de pessoas que se tornam 

habitantes temporários de uma localidade e dessa forma, ocasionam múltiplos 

impactos nas comunidades receptoras. O aspecto econômico é caracterizado pelo 

mesmo criar divisas, poder promover um efeito multiplicador com a criação de 

empregos, impostos e uma dinamização de mercados. (BALDUCCI JR., 

BARRETTO, 2001). 

Jafar Jafari apresenta uma definição holística sobre o turismo no qual “é o 

estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz suas 

necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os 

ambientes físico, econômico e sociocultural da área receptora”. (apud BENI, 2007). 

Beni (2007) conceitua o Turismo como: 

Um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 
como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de 
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realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, 
ecológica e científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os 
meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si 
para a fruição tanto material, como subjetiva dos conteúdos de sonhos, 
desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico 
humanístico, profissional, e de expansão de negócios. Esse consumo é feito 
por meio de roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a 
compra de bens e serviços da oferta original e diferencial das atrações e 
dos equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos de 
qualidade e competitivos. (BENI, 2007, p.37). 

 

Magalhães (2002) descreve uma perspectiva capitalista do turismo em que o 

mercado turístico está disposto a conquistar novas demandas, ou substituir um 

produto saturado por um novo, para não perder o seu posicionamento.  

Cruz (2000, p. 8) observa que o turismo além de ser uma prática social 

efetiva, que gera renda e emprego, consiste “na capacidade de organizar 

sociedades inteiras e de condicionar o (re)ordenamento de territórios para sua 

realização”.  Logo, é inerente a atividade turística a exploração e apropriação dos 

espaços físicos e sociais da comunidade. (CRUZ, 2000 apud MAGALHÃES, 2002, p. 

14).  

A paisagem é um atributo essencial para o turismo, que contribui para a 

elaboração de cenários, a partir de qualidades naturais e culturais próprias do 

espaço turístico e são usadas para veiculação da imagem desejada do lugar. Assim, 

por conta de uma perspectiva comercial, busca-se a tematização das cidades 

turísticas, em que se cria uma marca de qualidade e distinção. (SILVA, 2004). 

De acordo com Silva (2004), os lugares turísticos são planejados para que 

sejam identificados com facilidade pelo turista, para isso são produzidos com temas 

específicos e padronizados. Desta forma, com o intuito de reforçar as identidades 

visuais estratégicas na elaboração da cenarização dos espaços turísticos, são 

propostos projetos urbanos que buscam a ‘estética do lazer’, para promover a 

manutenção ou mesmo transformação das características da paisagem urbana ou 

do ambiente natural. Os lugares turísticos dependem da produção de cenários, em 

que há o consumo de paisagens, somados a aspectos culturais, históricos e 

geográficos, logo o mesmo tem referenciais reais e mitificados. Com o intuito de 

identificá-los, o mercado define os destinos com atributos de ícones, ou com temas 

específicos, com o objetivo de realçar os aspectos da paisagem. Um exemplo de 

uma definição emblemática é a colônia finlandesa de Penedo.  
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As paisagens são elementos estéticos e simbólicos, construídos 

historicamente, que despertam uma valorização qualitativa, quando são identificados 

e apropriados pelos visitantes. Em muitos casos, as paisagens turísticas são 

produzidas para atender uma realidade idealizada, que determina a forma que são 

reproduzidos os padrões estéticos e culturais. (SILVA, 2004). 

Paes-Luchiari (2007, p.17) aborda a valorização estética das paisagens 

naturais que promovem a valorização econômica das práticas de turismo na 

natureza, pelas quais são produzidas “novas territorialidades nos lugares atrativos” e 

transformam “esses lugares como bens simbólicos distintivos que povoam o 

imaginário social na esfera do consumo”. 

Como muitos lugares turísticos que receberam imigrantes, Penedo passou 

por um processo de cenarização, para que que o elemento finlandês fosse 

identificado com facilidade e atribuísse ao lugar uma paisagem distinta, que 

agregasse competitividade a sua marca. 

 

2.2 IMAGENS E IMAGINÁRIOS  

 

Gastal (2005) explica que na pós modernidade vivencia-se a sociedade da 

imagem, ou a civilização da imagem, em que os produtos comercializados exigem 

um padrão estético agregado, o que estimula um consumo visual.  

Kotler (1994, p. 151) define a imagem do local como “a soma das crenças, 

das ideias, das impressões que as pessoas tem dele. As imagens apresentam-se 

como uma simplificação de várias associações e informações ligadas ao local.” 

Desta forma, a partir do processamento dos dados locais, é possível identificar a 

essência de um lugar. (apud Gastal, 2005, p. 53). 

Gastal (2005) cita o autor Maffesoli (1997) que segue a proposta pós moderna 

e considera o conceito de imagens proposto por Kotler, como o significado de 

imaginários. Assim, há uma distinção entre os dois termos, em que as imagens 

representam as narrativas visuais e os imaginários uma noção que agrega uma 

atmosfera a um lugar, de forma que produz um conjunto de imagens, a partir da 

essência definida para o mesmo.  

Maffesoli (1997, p. 21, apud GASTAL, 2005, p. 72) define o termo “cultura do 

sentimento” em que os sujeitos buscam predominantemente o “ambiente, a 
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vivacidade de emoções comuns e a necessária abundância de supérfluo que parece 

sustentar a sociedade pós moderna”. 

Ao analisar o turismo em Penedo, pode-se identificar a importância de 

desenvolver o imaginário a ser idealizado, pois isso pode contribuir para a formação 

do desejo de consumo do seu produto turístico, bem como para o seu diferencial 

competitivo.  

 

2.3 TURISMO E DIFERENCIAL COMPETITIVO 

 

Valls (2006) descreve dois tipos de vantagens que podem conferir a 

excelência de um destino turístico, que são a comparativa e a competitiva. A 

vantagem comparativa corresponde à quantidade, qualidade e autenticidade dos 

atrativos e recursos valorizados, em comparação a outros destinos. A vantagem 

competitiva corresponde ao resultado da estruturação dos recursos e da ação 

eficiente e cooperação dos agentes do destino. Com as duas vantagens, o destino 

turístico conquista um sistema ideal, no qual possui uma oferta diferenciada e uma 

atuação organizada entre os agentes.  

Beni (2007, p. 172) afirma que a competitividade de um destino turístico é 

determinada pela capacidade dos seus agentes em inovar e manter a qualidade de 

sua oferta. Para que um destino possa ser classificado como competitivo, é 

necessário identificar cinco fatores que estruturam a competitividade no mercado. 

Os fatores são a existência de concorrentes, a existência de produtos substitutos, o 

poder de comercializar da demanda, o poder de negociar da oferta e a produtividade 

das empresas. 

A oferta diferencial de um destino turístico é correspondente aos recursos 

preponderantes dos mesmos. Valls (2006) explica que valorizar um recurso consiste 

em recuperar a sua autenticidade, criar atributos novos ou melhorar os existentes, 

para que seja agregado como qualidade na experiência turística. O autor descreve 

como um produto turístico é criado: 

Seleciona-se alguns dos atrativos de um território, valoriza-os e lhes 
adiciona os elementos necessários para convertê-los em um amálgama de 
componentes tangíveis e intangíveis, que gera utilidade ou benefícios aos 
consumidores em forma de experiências concretas. (VALLS, 2006, p. 27).  

Devido à concorrência de lugares turísticos, é necessário que Penedo seja 

apresentado ao mercado com elementos diferenciadores em seu produto turístico, 
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como a etnicidadede, por exemplo, além de uma atuação responsável que permita 

que seus atrativos perdurem ao longo do tempo. 

 

2.4 ETNICIDADE  

 

O presente trabalho foi proposto com o objetivo de descrever a influência da 

etnicidade no desenvolvimento do turismo em Penedo, visto que este local foi 

durante muitos anos uma colônia finlandesa e sua identidade étnica foi valorizada 

desde o início das práticas turísticas da região. Primeiramente, vamos definir o termo 

etnicidade sob o ponto de vista de alguns autores.  

Fenton (2003) declara que não é possível definir a etnicidade como um 

fenômeno unitário, no entanto é possível identificar o seu princípio que denota a 

descendência e a cultura. A partir disso, pode-se dizer que a etnicidade refere-se a 

uma construção social, bem como uma mobilização da descendência, da cultura e 

aos significados e implicações dos sistemas de classificação construídos à sua volta. 

A imprecisão de sua definição ocorre pelo fato de que diversas identidades privadas 

e coletivas se configuram nas dimensões da descendência e da cultura, no entanto, 

como os seus contextos são múltiplos, atribuem diferentes sentidos, forças e 

funções nas identidades étnicas, de acordo com o seu grau de importância ou de 

suas manifestações no âmbito social, econômico e político.  

Poutignat e Streiff-Fernart (2011) apontam que a etnicidade possui processos 

variáveis e intermináveis, nos quais os sujeitos identificam-se e são identificados por 

traços culturais supostamente de uma mesma origem, em que são destacados a 

partir de uma observação dicotômica das interações entre diferentes etnias.  

De acordo com Barth (1969, apud POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 2011, 

p. 141) “a etnicidade é uma forma de organização social, baseada na atribuição 

categorial que classifica as pessoas em função de sua origem suposta, que se acha 

validada na interação social pela ativação de signos culturais socialmente 

diferenciadores”. 

Barth (1969, apud FENTON, 2003) afirma que as identidades étnicas são 

sustentadas pela manutenção das linhas que distinguem um grupo do outro, o que 

ele define como fronteiras. Essas fronteiras são traçadas pelo estabelecimento de 

distinções entre os grupos e o reconhecimento de pertença, a partir dos 
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comportamentos sociais. Os elementos culturais que são considerados para 

estabelecer a distinção de um grupo variam e podem não manifestar a totalidade de 

uma cultura. Assim, o que define um grupo étnico é a manutenção das fronteiras 

entre grupos, pois a cultura pode sofrer transformações e o elemento que designa a 

distinção pode ser alterado. Logo, o autor redefiniu a cultura no significado de grupo 

étnico, em que identificou a organização social como a característica definidora e 

decisiva, nos quais os membros se identificam e são identificáveis como possuidores 

de categorias distintas.   

De acordo com Grünewald (2003), a etnicidade é um fenômeno social que se 

caracteriza a partir da identificação e inclusão de indivíduos em um grupo étnico, a 

partir das noções de origem, história, cultura e raças. O autor aponta duas linhas de 

teorias sobre a etnicidade, uma que considerava o patrimônio cultural e histórico 

como fator de distinção étnica, que ele nomeia como essencialista e outra, 

denominada de construtivista, que considera as interações sociais entre as 

sociedades como fundamento para criar as fronteiras que definem os limites étnicos. 

Marcas características como a cultura ou a história, podem definir a etnicidade de 

um grupo, a partir da oposição a outros. Quando um grupo étnico não possui essas 

marcas, “as criam para fortalecer sua distintividade étnica” (GRÜNEWALD, 2003, p. 

145). Os elementos que configuram as marcas características de um povo são 

abordados como tradições. 

A etnicidade presume a existência de um grupo étnico, desta forma vamos 

analisar definições apresentadas por alguns autores sobre o tema. 

Barth (1969) cita Narrol (1964) para definir que um grupo étnico é 

caracterizado por se perpetuar biologicamente de modo amplo, compartilhar valores 

culturais fundamentais, constituir um campo de comunicação e interação e possuir 

membros que se identificam e são identificados por outros, como se constituísse 

uma categoria diferençável de outras categorias do mesmo tipo. (BARTH, 1969 apud 

POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 2011). 

Grupos étnicos persistem como unidades significativas, apenas se indicarem 

marcadores de diferenças no comportamento, em que as mesmas sejam 

persistentes. Assim, a persistência dos grupos étnicos em contrastes com os demais 

deve, além de indicar sinais de identificação, designar uma estrutura de interação 

que permita a persistência das diferenças culturais. (BARTH, 1969) 
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Para que ocorra uma interação com referência a identidade étnica deve haver 

diferenças valorativas que evidencie as fronteiras entre os grupos. Para tal é preciso 

identificar diferenças culturais importantes e complementares que estejam 

padronizadas no âmbito geral do grupo, para que se identifique um estereótipo e se 

defina a identidade étnica. Assim, quando houver interação com grupos étnicos é 

necessário que as diferenças ainda possam ser identificadas, mesmo que ocorram 

transformações culturais. (BARTH, 1969). 

A abordagem de Barth (1969) determina a existência dos grupos étnicos, a 

partir da delimitação entre membros que possuem ou não o atributo da pertença 

étnica. Logo, o seu sentido depende de que os atores do grupo consigam limitar as 

fronteiras que marcam o sistema social ao qual acredita pertencer em contraste a 

outro. Assim, as fronteiras étnicas são essenciais para a configuração de grupos 

étnicos e a identidade étnica se mobiliza a partir de uma referência a uma alteridade, 

a partir de processos dicotômicos. (POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 2011).  

Francis (1947, p. 396) afirma que “um grupo étnico pode modificar e substituir 

sua cultura sem perder sua identidade”. Ainda que as diferenças culturais entre 

grupos étnicos diminuam, os limites que os separa podem não diminuir. (apud 

POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 2011). 

Fenton (2003) define que os grupos étnicos são simultaneamente como reais 

e construídos. A linha de demarcação das fronteiras entre os grupos não são claras, 

devido à complexidade étnica. Em algumas sociedades, este tipo de delimitação é 

relevante na ordem social, no entanto em outras tende a desaparecer.  

Katzir (1982) afirma que, do ponto de vista de um grupo particular, a fronteira 

que os distingue dos demais é determinada por forças interiores e exteriores, em 

que a interação desses mecanismos internos e externos a submete a um constante 

processo de redefinição. (KATZIR, 1982 apud POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 

2011) 

Segundo Poutignat e Streiff-Fernart (2011), não existe um atributo cultural 

universal e essencial para a identificação étnica. Desta forma, as dimensões 

clássicas de categorização de um grupo étnico, que podem ser a língua, a religião, 

ou um território, tornam-se pertinentes, não pela busca de critérios de definição, mas 

como recursos que podem ser mobilizados para manter ou criar o mito da origem 

comum. Esses elementos viram atributos étnicos, quando são usados como 

marcadores de pertença por aqueles que reivindicam uma origem comum. Os 
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atributos culturais tidos como a marca distintiva de um grupo podem tornar-se 

objetos de transformações, de substituições e de reinterpretações.  

De acordo com Ricoeur (1992, apud POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 

2011, p. 165) os grupos étnicos devem ter a capacidade de manter a sua identidade, 

não sob uma substância imutável, mas sob a forma de “uma fidelidade criadora em 

relação aos acontecimentos fundadores que os instauram no tempo”.  

Desta forma, a etnicidade finlandesa em Penedo pode ser demonstrada pela 

mobilização por parte de membros de um grupo que se identificam e são 

identificados com elementos diferenciadores que caracterizam uma fronteira étnica 

distinta, em que a partir de interações sociais, possam revelar os traços herdados 

dos colonos, ainda que as manifestações culturais tenham sofrido transformações.  

 

2.4.1 Mobilidade étnica 

 

A mobilidade étnica foi destacada como um subcapítulo, pois uma das 

hipóteses desse estudo é sugerir a etnicidade como uma fonte de ação, passível de 

ser mobilizada em benefício da comunidade. 

Os grupos étnicos mobilizam as ideias de cultura e ancestralidade 

compartilhadas para explorá-las como ferramentas que fortaleçam um sentido de 

comunidade, de pertença a um grupo e destino partilhado, a partir da criação de 

mitos de pertença. Pois os significados da cultura incluem a ideia de descendência 

ou ancestralidade, a partir da crença aos mitos relativos ao passado e de como isso 

influencia formação de um grupo. A noção de cultura também está implícita na 

formação de um grupo étnico, pois o mesmo pode ser constituído por elementos 

como a língua, pelos trajes e pelos costumes.  (FENTON, 2003). 

A etnicidade possui diversas perspectivas quando passível de mobilização. 

Alguns autores a classificaram de diferentes formas quando manipulada para uma 

ação social.  

Fenton (2003) cita os autores Glazer e Moynihan como referências na 

definição da perspectiva instrumental da etnicidade, segundo os quais a ação 

etnicamente informada é oportunista, perseguindo objetivos particulares que podem 

ser atingidos através da maximização de identidades étnicas. Esta definição é 
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oposta à perspectiva dos grupos étnicos como bases profundas e orgânicas da 

diferença social e cultural.  

A perspectiva circunstancial define que os laços étnicos dependem de 

circunstâncias sociais e forças externas visíveis. Assim, a lealdade étnica não 

depende da natureza da ligação em si, mas da necessidade de, nessas 

circunstâncias, ser passível de ser evocada, usada e seguida.  (FENTON, 2003) 

Poutignat e Streiff-Fernart (2011) abordam uma perspectiva que eles 

denominam como situacionalista sobre etnicidade: 

A etnicidade é um modo de identificação em meio a possíveis outros: ela 
não remete a uma essência que se possua, mas um conjunto de recursos 
disponíveis para a ação social. De acordo com as situações nas quais ele 
se localiza e com as pessoas quem interage, um indivíduo poderá assumir 
uma ou outra das identidades que lhes são disponíveis, pois o contexto 
particular no qual ele se encontra determina as identidades e as fidelidades 
apropriadas num dado momento. (POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 
2011, p. 166). 

Poutignat e Streiff-Fernart (2011) reportam às definições de Lyman e 

Douglass (1972) para demonstrar como a etnicidade pode ser usada 

estrategicamente: 

Os traços étnicos nunca são evocados, atribuídos ou exibidos por acaso, 
mas manipulados estrategicamente pelos atores, como elementos de 
estratagema, no decurso das interações sociais, por exemplo, para exprimir 
a solidariedade ou a distância cultural, ou para as vantagens imediatas que 
o ator espera obter pela apresentação de uma identidade étnica particular. 

(LYMAN E DOUGLASS,1972 apud POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 

2011, p. 168). 

 

Fenton (2003) explica que a identidade étnica pode ser uma forte fonte de 

ação, quando mobilizada. Há circunstâncias em que a identidade étnica está 

presente em todas as ações sociais, já em outras, não representa para o indivíduo 

uma premissa de ação. No entanto, há circunstâncias em que a mesma é 

reconhecida, porém evocada apenas em algumas situações. Desta forma, ele 

classifica etnicidade em função do poder de ação de três formas, em que ela pode 

ser totalizante, nula ou tácita, ou provisional:  

As etnicidades totalizantes podem verificar-se quando uma organização 
étnica e atributos étnicos de significado penetram em todas ou quase todas 
as esferas da vida. Nestas circunstâncias, a identidade étnica é totalizante 
ou sumativa – atrai a si todo o resto. As etnicidades nulas ou tácitas podem 
verificar-se quando há algum material cultural capaz de dar origem a uma 
identidade étnica, mas que para todos os efeitos não tem significado social. 
As etnicidades provisionais são aquelas mais do que tácitas, mas em que a 
mobilidade é ocasional e contingente. (FENTON, 2003, p. 141). 
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Barth (1969) aponta três estratégias que podem ser aplicadas pelo o que o 

autor denomina ‘agentes da mudança’, em prol da mobilidade das fronteiras.  

A primeira estratégia é descrita como se esses agentes, ao participarem de 

sistemas sociais globais, para conseguir novas formas de valor, pudessem 

incorporar a um grupo cultural preestabelecido, provenientes de uma sociedade 

industrial, desta forma o grupo étnico pode ficar desprovido de sua diversificação 

interna.  

A segunda sugere que estes agentes podem aceitar um estatuto de minoria e 

ao acomodar-se com esta situação, engavetam as suas diferenças culturais em 

setores de não articulação e participa do sistema geral do grupo industrializado nos 

outros setores da atividade.  

A terceira estratégia contribui para realçar a identidade étnica, a partir do seu 

desenvolvimento com novos padrões, que os agentes da mudança a mobilizam para 

organizar a atividade em novos setores, que antes não eram articulados 

adequadamente. 

A etnicidade em Penedo pode ser entendida como uma fonte de ação social, 

passível de ser mobilizada em circunstâncias que promovam alguma vantagem aos 

membros de um grupo, ao articular estrategicamente os traços étnicos nas práticas 

sociais. Além disso, pode indicar uma possível explicação do processo de 

enfraquecimento da etnicidade local, em que a mesma talvez tenha perdido o seu 

significado social e isso pode ter contribuído para anulá-la. Outra interpretação seria 

de que, como as pessoas que partilham a etnia finlandesa são a minoria,  

atualmente, a etnicidade pode estar retraída em esferas não articuladas o que 

contribui para a falta de diversificação cultural e o predomínio de uma cultura 

homogeneizada globalizante. Contudo, é possível mobilizá-la e organizá-la de forma 

que a mesma seja articulada adequadamente nas interações sociais, além de que a 

cultura não é o elemento que define exclusivamente uma etnicidade. Para explicar 

esta teoria, criamos outro tópico, para esclarecer a relação da cultura na etnicidade. 
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2.4.2 Etnicidade e cultura 

 

A desarticulação dos elementos que distinguem a cultura finlandesa nas 

manifestações sociais em Penedo poderia indicar um desafio a sua etnicidade. No 

entanto, de acordo com as explicações dos autores a seguir, podemos sugerir que 

mesmo que as culturas presentes em Penedo se apresentem de maneira 

homogeneizada, isso não enfraquece a pertinência de uma identidade étnica, pois a 

partir da mobilização de membros que detenham o sentimento de pertença de uma 

etnia, a etnicidade pode ser consolidada.  

Barth determina a importância da atribuição categorial da etnicidade, a partir 

das interações sociais, como um traço fundamental para definir os grupos étnicos, 

pois ainda que os traços culturais que marcam as fronteiras mudem e as 

características culturais de seus membros sigam esta transformação, a 

dicotomização entre membros e não membros atribui a natureza da continuidade 

dos traços étnicos e desta forma ocorre a manutenção das fronteiras. 

Hechter (1974) refere-se ao conceito de Barth em que manutenção das 

fronteiras étnicas precede aos traços culturais que caracterizam um grupo, de forma 

que seja desassociado da análise da transformação étnica ao da transformação 

cultural, pois são dois fenômenos que nem sempre estão ligados mecanicamente 

entre si. (HECHTER, 1974 apud POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 2011). 

Segundo Barth (1969), as categorias étnicas tem uma relação com as 

diferenças culturais, porém as semelhanças e diferenças não são diretamente 

proporcionais a essas unidades. A distância cultural é concebida pelas diferenças 

que são relevantes para os atores de um grupo étnico, assim, ainda que duas 

culturas tenham caraterísticas semelhantes, os atores internos e externos podem 

escolher diversos marcadores, ou apenas um, para determinar suas fronteiras. 

Barth (1969) esclarece que a redução das diferenças culturais entre grupos 

étnicos não está correlacionada de modo simples com a redução da pertinência 

organizacional das identidades étnicas, ou com o enfraquecimento do processo de 

manutenção de fronteiras. 

O mesmo autor indica que apenas os fatores sociais são próprios para 

diagnosticar a pertença e não diferenças objetivas. Mesmo que um membro tenha 

manifestações diferenciadas de outro membro, ele pode se identificar com uma 
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identidade étnica e desejar ser interpretado como pertencente a este grupo e assim, 

se sujeita a cultura compartilhada do mesmo.  

A identidade étnica pode ser configurada a partir de signos diferentes, pela 

aglutinação de vários ou apenas pela retenção de um deles (MEINTEL, 1993), pois a 

etnicidade pode ser fundamentada por fatores diversos, em que não existe uma 

pertinência universal, desta forma esta seleção pode variar de acordo com os grupos 

étnicos, inclusive dentro do mesmo, ao longo do tempo. (MEINTEL, 1993, apud 

POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 2011). 

 

2.4.3 Identidade étnica e processos de identificação 

 

Este tópico explica como as identidades étnicas são formadas e as teorias 

apresentadas são relevantes para ilustrar que é possível que a identidade étnica 

finlandesa, em Penedo, seja adotada a partir de processos alternativos de 

identificação, uma vez que um dos objetivos deste trabalho é explicar de que 

maneira é possível que os cidadãos de Penedo reconheçam a etnicidade finlandesa 

e se identifiquem com a mesma. 

O termo etnicidade implica em processos de identificação que a partir da 

delimitação de categorias distintas, se estabelecem as fronteiras, os sentimentos de 

pertença e de exclusão e a partir disso, caracteriza-se uma identidade étnica.  

De acordo com Horowitz (1975, apud POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 

2011), p 150), “uma imputação étnica, implica em critérios decisivos da pertença, em 

função dos quais são formulados os julgamentos de semelhança ou de 

dessemelhança, e índices operatórios em função dos quais se realizam os 

procedimentos de atribuição das identidades étnicas”.  

Há diversas correntes de pensamento que definem a identidade. Woodward 

(1997) descreve que a perspectiva essencialista determina que a identidade seja 

fixa, imutável, baseada em categorias biológicas e de parentesco, ou fundamentada 

na tradição e raízes da história, o que caracteriza um apelo ao passado. Assim, a 

teoria essencialista defende um referencial biológico e natural, ou histórico e cultural, 

de forma que o ponto em comum é uma concepção unificada de identidade, na qual 

a história do passado é construída ou representada como uma verdade imutável.  
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Segundo Hall (1996), na linguagem do senso comum, a identificação é 

construída a partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de 

características que são partilhadas com outros grupos, ou a partir de um mesmo 

ideal. É em cima dessa fundação que ocorre o natural fechamento que forma a base 

da solidariedade e da fidelidade do grupo em questão. 

De acordo com Barretto (2012) o conceito de identidade implica em um 

sentimento de pertencimento a uma comunidade imaginada, que se reúne ao redor 

de símbolos e na qual os membros compartilham referenciais importantes como uma 

mesma história, uma mesma tradição.  

Woodward (1997) aponta os processos sociais e simbólicos como 

necessários para a construção e manutenção das identidades. Uma vez que é por 

meio da marcação simbólica que damos sentidos às práticas e às relações sociais e 

delimitamos as fronteiras que determinam a inclusão ou a exclusão de um sujeito. 

Como também é por meio da diferenciação social que estas classificações 

simbólicas da diferença se concretizam nas relações sociais. Assim, a identidade é 

marcada pela diferença e por símbolos e sua construção é tanto simbólica, quanto 

social. 

De acordo como o conceito contemporâneo de identidade, esta é uma 

construção social e passa a ser flexível, móvel, formada de acordo com 

condicionantes biológicos, geográficos e históricos, como a memória social. Estudos 

de consumo cultural indicam que, nas novas gerações, as identidades são menos 

organizadas pelos os símbolos da história e mais por novos símbolos, com novos 

referenciais. (BARRETTO, 2012).  

Woodward (1997) declara que o conceito de fixação de identidades a partir de 

processos históricos entrou em crise e constatou-se que novas identidades são 

definidas por novas formas de identificação, como um posicionamento ecológico, 

contestações políticas, ou por outras afinidades compartilhadas. Assim, verificou-se 

a configuração de novos movimentos sociais, em que a concepção da diferença é 

fundamental para se compreender o processo de construção cultural das suas 

identidades.  

Barretto (2012) afirma que o paradigma da atualidade é que não há 

identidades fixas, mas processos de identificação, que de acordo com Castells (2000  

apud BARRETTO, 2012), são processos de construção de significado que tem como 

base um conjunto de atributos inter-relacionados. 
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Segundo Wallerstein (1960 apud POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 2011), 

a etnicidade pode ser definida pela categorização de pessoas externas sobre um 

grupo étnico particular, bem como pela a identificação e autodefinição dos seus 

membros. Esta dicotomia atribui uma dinâmica para a etnicidade, que lhe submete a 

um processo de redefinição e recomposição. O processo de etiquetagem e rotulação 

atribuída externamente a um grupo é conhecida como definição exógena. Já a 

autodefinição dos membros é conhecida como endógena. Esses meios de definição 

são correlacionados, desta forma a autodefinição é formada a partir de uma 

referência com uma exodefinição. 

Assim, a identidade pode ser realçada a partir de um rótulo étnico, entre 

outros meios possíveis de identificação, de forma que, a partir dessa seleção, os 

comportamentos, as pessoas e os traços culturais recebem o atributo de étnicos. Os 

signos destacados podem ser elementos do vestuário ou traços comportamentais, 

por exemplo, que podem ser mobilizados e selecionados para categorizar um grupo 

social, como símbolos de pertença. (POUTIGNAT e STREIFF-FERNART, 2011). 

Segundo Bhabha (2001, apud BARRETTO, 2012), a identificação não é a 

afirmação de uma identidade, mas a produção de uma imagem de identidade, o que 

implica a transformação do sujeito em função dos outros. 

Margarita Barretto (2012) apresenta as motivações dos indivíduos ao adotar 

processos de identificação: 

De acordo com a teoria social da identidade, o processo de identificação 
social está precedido da categorização social e da comparação. Também 
de acordo com essa teoria, há duas razões pelas quais os indivíduos se 
identificam com um grupo: ou porque o grupo pode lhes dar status ou 
porque o grupo lhes pode dar força. (BARRETTO, 2012. p.98). 

 

Stuart Hall (1996) elenca novos significados ao termo identidade. Sua 

abordagem não é essencialista, mas estratégica e posicionada. Para o autor, as 

identidades estão sujeitas a um constante processo de mudança e transformação, o 

que as torna cada vez mais fragmentadas, desta forma não podem ser unificadas. 

As identidades não são singulares, mas multiplamente construídas ao longo de 

discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas.  

A globalização promove uma homogeneidade em termos de identidade da 

comunidade local, porém é possível identificar processos alternativos, como a 

resistência que promove o fortalecimento e reafirmação de identidade locais e pode 

originar novas posições de identidade. Assim, em um mundo cada vez mais 



25 
 

fragmentado, alguns grupos resgatam nas certezas do passado a sua identidade 

étnica, a fim de afirmar a força de uma identidade mais forte e unificada. Com essa 

finalidade, eles buscam afirmar novas verdades fundamentais e apelar para raízes 

anteriormente renegadas. (WOODWARD, 1997).  

Barretto (2012) explica algumas das razões pelas quais os sujeitos mantem 

alguma identidade: 

O atual e violento ressurgimento dos fundamentalismos parece demonstrar 
que manter alguma identidade – seja étnica, local, regional, religiosa, 
ideológica, artística – parece ser essencial para que as pessoas se sintam 
seguras, unidas aos seus antepassados ou aos seus semelhantes por laços 
extemporâneos que transcendam o espaço geográfico, a costumes e 
hábitos que lhes deem segurança, que lhes informem de onde vem; enfim 
para que as pessoas não se percam no turbilhão de informações, mudanças 
repentinas e quantidade de estímulos que o mundo atual oferece. 
(BARRETTO, 2012, p. 97). 

Segundo Woodward (1997), a conceitualização da identidade envolve o 

exame dos sistemas classificatórios que mostram como as relações sociais são 

organizadas e divididas. As identidades são fabricadas por meio da marcação da 

diferença. Essa delimitação ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 

representação, quanto por meio de formas de exclusão social. Assim, os sistemas 

classificatórios estabelecem as diferenças simbólicas e sociais implícitas na 

identidade. 

Silva (2000) explica que o processo de classificação é essencial na vida 

social, pois ele pode ser entendido como um ato de significação pelo qual dividimos 

e ordenamos o mundo social em grupos, em classes. A identidade e a diferença 

estão estreitamente relacionadas às formas pelas quais a sociedade produz e utiliza 

classificações.  

Esse autor afirma que a identidade e a diferença estão ligadas a sistemas de 

significação, como o sistema de representação, em que os seus significados são 

culturalmente e socialmente atribuídos. Então, é por meio da representação que a 

identidade e a diferença adquirem sentido. 

Hall (1996) cita a abordagem discursiva que define a identificação como uma 

construção constante, em que o processo não é completado e a mesma não é 

determinada, dessa forma possui uma posição condicional, em que pode ser sempre 

sustentada ou abandonada.  

A identidade tem um núcleo essencial que distingue os grupos, no entanto ela 

tem uma característica contingente, “isto é, como o produto de uma interseção de 
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diferentes componentes, de discursos políticos e culturais e de histórias 

particulares”. (WOODWARD, 1997, p.38).  

Stuart Hall (1990, apud WOODWARD, 1997, p. 28) analisa o processo de 

autenticar a identidade cultural por meio da descoberta de um passado 

supostamente comum, de forma que “ao afirmar uma determinada identidade, 

podemos buscar legitimá-la por referência a um suposto e autentico passado – 

possivelmente um passado glorioso, mas (...) que parece ser ‘real’ – que pode 

validar a identidade que reivindicamos”. 

Woodward (1997) cita Stuart Hall (1990) e descreve seus dois conceitos a 

respeito de identidade cultural, na qual o sujeito se expressa a partir uma posição 

histórica e cultural específica. A primeira definição é feita a partir da busca pela 

unicidade de uma história e culturas partilhadas, por conta de um resgate do 

passado. A segunda definição é feita a partir de uma reivindicação e consequente 

reconstrução da identidade, em que “ser” e “tornar-se” fossem igualmente 

relevantes. Desta forma, a possibilidade de tornar-se atribui àqueles que reivindicam 

a identidade a fluidez de posicionar a si próprios, reconstruir e transformar as 

identidades históricas provenientes dos seus passados, porém sem se limitar a 

serem posicionado pelo fator identidade.  

Hall (1996) estabelece como as identidades invocam uma origem em um 

passado histórico, nos grupos gerados a partir de processos de migração. Usam-se 

os recursos da história, da linguagem e da cultura para a invenção da tradição e, ao 

invés de uma reiteração, a transformação da mesma. 

A teoria cultural contemporânea considera a influencia do hibridismo no 

processo de produção de identidades. O hibridismo corresponde à mistura, à 

conjunção de diferentes etnias, um processo muito comum com a configuração de 

sociedades plurais, muitas em consequência de processos de migração. A influência 

deste fator promove a contestação das teorias que definem as identidades como 

fundamentalmente separadas, segregadas, pois a identidade que se forma por meio 

do hibridismo não corresponde integralmente a uma de suas identidades originais e 

sim uma nova configuração, com os traços de sua origem, porém transformada. 

(SILVA, 2000). 

Logo, o hibridismo pode ser considerado uma tendência positiva em função 

das diferenças entre as identidades, uma vez que, ao invés de promover as 

diferenças por meio da exclusão ou marginalização dos membros não pertencentes 
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a uma identidade, se configura em uma fonte de diversidade e heterogeneidade. 

(WOODWARD, 1997). 

Woodward (1997) cita o autor Ernesto Laclau para apresentar o argumento de 

que nas sociedades modernas não existe um núcleo determinado que produza 

identidades fixas e sim uma pluralidade de centros. Segundo Hall (1997), o sujeito 

pode escolher e ter autonomia para se posicionar de forma diferente, de acordo com 

as expectativas e restrições envolvidas em diferentes campos sociais e seus 

respectivos contextos.    

As identidades não são unificadas devido à pluralidade de suas 

configurações, desta forma pode haver contradições em seu interior que precisam 

ser negociadas, logo algumas diferenças são marcadas, mas outras podem ser 

omitidas neste processo. (WOODWARD, 1997) 

Os termos identidade e subjetividade estão inter-relacionados. Uma vez que o 

termo subjetividade remete a emoções e pensamentos conscientes e inconscientes 

que configuram a conceituação do sujeito, dentro de um contexto social, no qual a 

linguagem e a cultura dão significado à sua experiência e a partir disso, a adoção de 

uma identidade. O conceito de identificação enfatiza o processo da subjetivação, já 

da identidade, as práticas discursivas. Assim, a posição que o sujeito assume e se 

identifica corresponde a sua identidade. Desta forma: 

O conceito de subjetividade permite a exploração dos sentimentos que 
estão envolvidos nos processos de produção da identidade e do 
investimento pessoal que fazemos com posições específicas de identidade. 
Ele nos permite explicar as razões pelas as quais nos apegamos a 
identidades particulares. (WOODWARD, 1997, p. 56) 

 

Althusser (1971, apud WOODWARD, 1997) destaca o papel da ideologia na 

reprodução das relações sociais, na qual, por meio de sistemas de representação, 

estão envolvidos rituais e práticas institucionais. Segundo o autor, a ideologia 

transforma indivíduos em sujeitos, pois atribui a esses uma categoria 

simbolicamente construída. Este processo nomeia e posiciona o sujeito que é 

reconhecido e produzido por meio de práticas e processos simbólicos. 

Silva (2000) cita a importância de mitos fundadores como uma referência de 

uma origem de uma suposta identidade, a partir de um acontecimento no passado 

executado por uma figura providencial.  

De acordo com Martins (2003), o processo de identidade possui alguns 

elementos fundamentais que funcionam como identificadores étnicos. Esses 
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elementos são o território, a história, a cultura, a comunicação e o patrimônio 

produzido.  

A partir das teorias apresentadas neste subcapítulo, podemos afirmar que a 

comunidade de Penedo pode se identificar com a identidade finlandesa, tanto por 

partilhar esta origem, como por processos alternativos de identificação, em que há 

outras afinidades partilhadas. Para a identidade ser fortalecida, usa-se a referência 

do passado da colônia, para atribuir um prestígio a comunidade atual e a etnicidade 

pode ser uma fonte de mobilização social, em que atribui força e status, que pode 

ser usada em benefício da sociedade. 

 

2.5 TURISMO E TRADIÇÕES INVENTADAS 

 

O desenvolvimento do turismo de Penedo originou atrativos que buscam 

indicar uma referência finlandesa local. Para que isso fosse possível, a tradição 

finlandesa tem sido reinterpretada e reproduzida com o intuito de que o imaginário 

do lugar turístico o torne competitivo e consequentemente reforce o legado cultural 

finlandês e a recuperação da memória da história local. 

A influência do turismo em uma localidade, em muitos casos, ao invés de 

desviar o aspecto cultural das etnias, exerce uma função oposta que é de fortalecer 

o mesmo. Quando as tradições são inventadas de forma coerente, podem ser 

reproduzidas no espaço turístico, sem impedir o dinamismo da cultura. Nesses 

casos é possível criar um produto comercial e competitivo para os turistas e 

beneficiar a população local com um espaço de recuperação da memória. No 

entanto, em alguns casos, a invenção das tradições não tem uma referência com o 

passado e fica limitada a função de servir como atrativo cultural. Nestes casos, 

Barretto (2012) denomina que são atrativos artificiais, uma vez que não sustentam 

uma história verídica. 

A autora relata que algumas propostas de planejamento em turismo seguem 

ficções orientadoras e investem em criações artificiais como atrativos, para atribuir 

uma ideia de unidade no destino turístico. Assim, quando “as identidades são 

forjadas com tradições inventadas e sem respaldo histórico e cultural, só pode haver 

como resultado propostas desarticuladas com os supostos portadores de uma 

determinada identidade étnica”. (BARRETTO, 2012, p. 106).  
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Silva (2004) descreve a cenarização fictícia em destinos turísticos: 

A identificação de regiões turísticas induz à criação de uma cenarização 
igualmente temática, sobretudo quando a arquitetura põe-se a serviço da 
ênfase ou da reprodução maciça do patrimônio histórico “reintepretado” ou 
da construção da pura fantasia. (SILVA, 2004, p. 30)  

 

Barretto (20012) indica o artifício das tradições inventadas, como um atrativo 

para agregar ao turismo cultural, assim, por meio do Turismo, é possível que lugares 

que remetam a uma época específica que seja relevante para a comunidade local 

sejam criados e recrutem a mesma no processo de recuperação da memória 

coletiva, da reconstrução de sua história. 

Barretto (2012) afirma que toda tradição é inventada em algum momento e 

sofre transformações ao longo do tempo, para adaptar-se às novas circunstâncias. 

Em sua maioria, tem uma referência histórica, com alguma alusão ao passado, de 

forma que quanto mais remoto ele é e quanto menos transformação ela sofreu, 

maior a autenticidade atribuída à mesma. 

A questão de autenticidade não é um dos objetivos de análise deste trabalho, 

porém Barretto (2012, p. 105) afirma que esta “é indissociável da questão da 

tradição”. A autora declara que, pela perspectiva pós moderna, a autenticidade é 

uma construção social que pode ser negociada e está atrelada a questão das 

identidades políticas e sociais.  

Diversos grupos étnicos estabelecem uma continuidade com o passado a 

partir de processos criativos como a “invenção das tradições” (HOBSBAWN e 

RANGER, 1993). O fato de a identidade étnica ser de certo modo criada, não reflete 

uma falta de autenticidade, pois o sentimento subjetivo dos indivíduos em querer 

formar um grupo a partir da identificação de marcadores em comum é autentico. 

(apud POUTIGNAT E STREIFF-FERNART, 2011). 

Urry (1996, p. 24-25) apresenta uma análise que afirma que a prática do 

turismo tem a finalidade de busca de uma autenticidade a ser encontrada em outras 

culturas. A partir desta análise, define o turista como “uma espécie de peregrino 

contemporâneo, procurando autenticidade em outras ‘épocas’ e em outros ‘lugares’, 

distanciados de sua vida contemporânea”. (URRY, 1996 apud BALDUCCI JR., 

BARRETTO, 2001). 

No entanto, Silva (2004) cita Rojek (1993) que declara que na sociedade 

contemporânea o turismo e o lazer não são uma questão de identidade e auto 

realização e sim uma atividade de consumo. Assim, o autor denomina pós lazer e 
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pós turismo, que valorizam a ficção, o espetáculo e a sensação, de forma que a 

autenticidade não é  necessariamente a preocupação no pós modernismo.  Por 

conta disso, as atrações temáticas tornaram-se uma tendência em lugares turísticos, 

como uma forma de identificação para o mercado e assim atrair mais visitantes em 

busca deste consumo.  

Para Barretto (2012, p. 104), no contexto turístico, a questão da legitimidade 

do patrimônio turístico é mais relevante do que o da autenticidade.  Uma vez que a 

primeira é confirmada pela “capacidade de atender às necessidades de identificação 

dos turistas como uma história coerente e contada de forma amena, mas fidedigna”. 

Culler (1981) apresenta o conceito de autenticidade simbólica, na qual os 

turistas atribuem a um determinado objeto, um símbolo de autenticidade do local 

visitado, ainda que o mesmo não seja original. O autor cita o exemplo de souvenirs 

industrializados, que mesmo assim tem um significado para os turistas, que os 

legitimam como autênticos para representar o local visitado, desta forma pode-se 

dizer que existe uma autenticidade turística. (CULLER, 1981 apud BARRETTO, 

2012, p. 101). 

A respeito da indústria de souvenirs, Barretto (2012) faz uma citação do 

conceito formulado por Hobsbawm e Ranger (2000: 1), em que esse se refere a: 

Práticas, geralmente governadas por regras tácita ou implicitamente aceitas 
e por um ritual de natureza simbólica que procura inculcar certos valores e 
normas de comportamento por reiteração, o que automaticamente implica 
continuidade com o passado. (HOBSBAWM e RANGER, 2000, p. 1 apud 
BARRETTO, 2012, p. 105). 

Logo, podemos identificar a importância do artesanato como materialização 

da experiência turística em Penedo, que pode ilustrar a identidade local e pode ser 

um elemento que fortaleça a sua etnicidade, quando apresenta elementos 

finlandeses ou representa o passado da colônia. 

 

2.6 TURISMO E LEGADO ÉTNICO 

 

Bahl (2004) argumenta que nas cidades turísticas que são marcadas pela 

presença de imigrantes, o investimento em edificações que remetam a origem dos 

mesmos tem um grande apelo turístico. Assim, pode-se divulgar roteiros turísticos 

diferenciados pelo caráter étnico, por conta do fato de que a imigração tem uma 
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potencialidade turística. Assim, o turismo pode estimular o resgate da memória de 

uma comunidade e a constatação de um legado étnico pode contribuir para a 

diversificação da oferta turística local. 

Segundo Macena (2003), tornou-se fundamental enfatizar a importância do 

patrimônio como suporte da história e da memória dos grupos sociais, uma vez que 

podem ser instrumentos de identidade dos mesmos e contribui para a formação do 

sentimento de pertença de uma comunidade. Inicialmente, o patrimônio cultural 

correspondia a edificações históricas, bairros, cidades e outros bens materiais, de 

forma que este título era usado para protegê-los e impedir que fossem submetidos a 

novas formas arquitetônicas. Atualmente, ampliou-se o conceito de patrimônio e 

foram incluídos aspectos imateriais que são considerados elementos essenciais 

para o registro da memória individual e coletiva. Logo, são considerados patrimônio 

todo o legado cultural de um povo, bem como suas lendas, festas, costumes, 

crenças e manifestações artísticas, por exemplo. Barretto (2012) cita a importância 

do patrimônio para memória: 

A preservação, a conservação e a recuperação do patrimônio histórico em 
sentido amplo fazem parte de um processo mais abrangente representado 
pela conservação e recuperação da memória. E a memória é o que permite 
que os povos mantenham a sua identidade. (BARRETTO, 2012, p. 97).  

Segundo Bahl (2004), os atrativos de cunho étnico podem funcionar como 

complementos aos demais atrativos de uma oferta turística local. Dessa forma, os 

atrativos criados podem ser uma alternativa aos naturais. É possível estabelecer 

modelos étnicos ou reconstruções de vidas tradicionais como alternativa para 

satisfazer os anseios dos turistas, sem interferir diretamente nas comunidades.  

Bahl (2004) cita que o legado étnico pode ser constatado pela existência de 

clubes sociais formados pelos imigrantes, como local de concentração, pela 

existência de datas comemorativas simultâneas ao país de origem, por um grupo 

folclórico, pela oferta de comidas e bebidas típicas em restaurantes, por um bairro 

caracterizado pela concentração dos imigrantes, pela edificação de um pórtico, por 

monumentos que registrem os fatos e personalidades históricas do processo de 

migração, pela assiduidade de um baile típico, bem como eventos ligados a este 

tema, pela identificação de construções que indiquem a origem dos imigrantes, pela 

a publicação de jornais, ou panfletos direcionados para a etnicidade local, pela 
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existência de um museu e por atividade culturais, como palestras, exposições e 

festas típicas. 

Para fortalecer o legado étnico é importante incentivar as manifestações dos 

descendentes das etnias locais, através das suas diversas festas e acontecimentos, 

inserindo-as de maneira mais abrangentes no contexto da cidade, bem como 

estimular a produção artística e artesanal das etnias.  Divulgar através de folhetos e 

outras publicações, roteiros bem elaborados e esclarecedores por etnia ou mitos, de 

cunho cultural, informativo e de orientação. Integrar a população no sentido de 

conscientização e respeito perante a existência do patrimônio interétnico da cidade, 

com o conhecimento destes valores tradicionais e da importância como patrimônio. 

Promover a conservação, restauração e preservação deste patrimônio. Promover o 

estímulo às manifestações folclóricas e gastronômicas. Incentivar a montagem de 

acervos e a organização de parques e memoriais. Estimular a pesquisa sobre o 

assunto e outros tipos de trabalhos que possam contribuir para o aumento de 

informações sobre o tema. (BAHL, 2004, p. 74). 

Penedo tem um potencial turístico e o mesmo pode tornar-se um produto 

mais competitivo, se o legado étnico finlandês for promovido adequadamente. O 

desenvolvimento do turismo neste sentido pode auxiliar a recuperação da memória 

coletiva para um período importante na história da região, que foi colônia finlandesa, 

bem como um meio de promover uma identidade através do reconhecimento de 

símbolos de pertença.  

 

2.7 COMUNIDADES ETNOTURÍSTICAS  

 

O autor Grünewald (2003, p.14) apresenta o termo “comunidade 

etnoturística”, como derivada de uma comunidade étnica, em que ocorrem as 

interações geradas pela atividade turística, onde os atores nativos constroem uma 

encenação de si, com qual se identificam de fato e se formam como uma 

comunidade considerada turística. Mesmo que uma etnicidade seja impulsionada a 

partir do turismo, nem todos os nativos da comunidade étnica estão engajados na 

etnicidade para o turismo. No entanto, quando estão envolvidos, formam outra 

comunidade, a turística, e por se apresentar por linhas étnicas é chamada de 

comunidade etnoturística.  
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De acordo com Wood 1984 (apud Grunewald 2003), a diferença entre turismo 

cultural e turismo étnico pode ser definida como no primeiro a cultura promove a 

experiência do turista de forma geral, contextual, já no segundo tem um foco 

particular para a singularidade de uma identidade cultural específica.  

Desta forma, pode-se verificar como o turismo étnico se distancia do turismo 

cultural, que pode ser definido “em termos de situações onde o papel da cultura é 

contextual, onde seu papel está para moldar a experiência do turista de uma 

situação em geral, sem um foco particular sobre a singularidade de uma identidade 

cultural específica” (Wood, 1984, p. 361, apud Grunewald 2003), ou seja, sem o 

engajamento de grupos étnicos que buscam produzir uma identidade a ser 

comprada pelos turistas. Já a etnicidade construída para o turismo: 

O foco está num tipo de etnicidade para-turismo no qual culturas exóticas 
figuram como atrações chave: onde os turistas vão ver costumes folk no uso 
diário, loja para artefatos folk em bazares autênticos, ficar alerta para forma 
de nariz, lábios, seios e assim por diante, aprender algumas normas locais 
para comportamento, e talvez aprender algo da linguagem (...) são com os 
esforços dos nativos para satisfazerem a demanda turística, ou para “fazer-
se-nativo-para-turistas”. (MACCANNELL,1992c, p. 158-159, apud 
GRÜNEWALD, 2003, p. 147) 

Grünewald (2003) apresenta alguns pontos a respeito dos impactos do 

turismo nas comunidades, em que a busca pelo o exótico, em que a experiência 

turística é caracterizada pela promoção do outro, promove alternativas econômicas 

positivas, além da revitalização cultural das comunidades, que muitas vezes 

estavam em declínio cultural.  

Nos primeiros estudos sobre a antropologia do Turismo, acreditava-se que a 

atividade turística comprometia o desenvolvimento cultural, devido à influência e 

legado do capitalismo global na região explorada, em que os nativos retraíam as 

suas tradições para se incorporar aos empreendimentos turísticos. No entanto, 

Grünewald (2003) afirma que, atualmente, reconhece-se que, quando a etnicidade é 

promovida, as tradições são reforçadas e assim, transformadas em atrativo turístico. 

Desta forma, os nativos devem ter sinais diacríticos construídos, promovidos ou 

fortalecidos o que caracterizaria a sua etnicidade. 

MacCannell (1992d, p .176, apud GRÜNEWALD, 2003, p. 12) define que: 

O moderno turismo de massa está baseado em duas tendências 
aparentemente contraditórias: a homogeneização internacional da cultura 
dos turistas e a preservação artificial de grupos étnicos locais e atrações 
tais que elas possam ser consumidas como experiências turísticas. 
MACCANNELL, 1992d, p .176, apud GRÜNEWALD, 2003, p. 12). 
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As identidades podem sofrer constantemente alterações, uma vez que estão 

sujeitas a interações entre grupos distintos. As interações de identidades podem ser 

motivadas por um desejo de realçar o prestígio, a partir da absorção de símbolos e 

costumes de um determinado grupo. Muitas dessas renovações são organizadas a 

partir das atividades turísticas, uma vez que a etnicidade pode ser um atrativo.  

De acordo com Poutignat e Streiff-Fernart (2011, p.165), “a memória histórica, 

sobre a qual um grupo baseia sua identidade presente, pode nutrir-se de lembranças 

de um passado prestigioso ou ser apenas a da dominação e do sofrimento 

compartilhados”. Grünewald (2003) cita o autor Graburn (1976) para descrever uma 

passagem semelhante, em que relaciona a identidade étnica e o turismo, para 

grupos com identidades ameaçadas que buscam renovar suas tradições, quando 

imitam ou revivem os estilos de um período anterior mais glorioso, seja de uma 

cultura própria, ou de um resgate de traços de outra sociedade prestigiosa: 

Este autor percebia a etnicidade como uma construção identitária num 
mundo plural, onde comunicação, educação e viagem apareceriam como 
fundantes de conhecimento e de e acesso aos mais variados outros. Em tal 
cenário, “identidades ameaçadas” muitas vezes poderiam buscar uma 
renovação das tradições de um grupo, em apoio a um sentido de identidade 
única que, muitas vezes, pode unir as pessoas a um passado talvez mais 
glorioso que o presente. (GRÜNEWALD, 2003, P. 146). 

 

A partir da teoria apresentada por Grünewald (2003), podemos compreender 

Penedo como uma comunidade etnoturística, em que sua atividade turística, dentre 

algumas perspectivas, está voltada para a etnicidade finlandesa. De forma que a 

etnicidade é um atrativo turístico e quando a mesma é encenada para os visitantes, 

há um reforço da tradição finlandesa que contribui para o legado cultural dos 

imigrantes e torna a oferta turística mais atrativa. 
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3. A HISTÓRIA DA COLÔNIA FINLANDESA DE PENEDO E O TURISMO 

 

Este capítulo foi elaborado com o propósito de descrever o desenvolvimento 

do turismo de Penedo, a partir do seu contexto histórico, que transformou uma 

antiga colônia finlandesa em um dos principais destinos turísticos do estado do Rio 

de Janeiro.  

Penedo está localizado no município de Itatiaia, entre dois dos principais 

polos emissores de turistas da região Sudeste, que são a cidade de São Paulo e a 

do Rio de Janeiro (Figura 1). A partir de 1929, imigrantes finlandeses ocuparam a 

região motivados por um busca de uma sociedade ideal, um estilo de vida saudável, 

naturalista e vegetariano (HILDÉN, 1989). Fatos históricos dos últimos 84 anos 

atribuíram a identidade finlandesa ao imaginário do turismo em Penedo. 

 

Figura 1 – Localização de Penedo 

Fonte: Hotel Vilar Formoso
1
, 2014 

 

Para apresentar a história desta colônia, contextualizamos as circunstâncias 

dos seus imigrantes em sua terra natal, o que somado ao ideário de uma vida 

saudável, os motivaram a uma viagem rumo ao trópico.  

A Finlândia foi dominada pela Suécia durante muitos séculos, de 1150 até a 

primeira década do século XIX. Após este período foi tomada pela Rússia e apenas 

em 1917 conquistou a sua independência. No século XIX, segundo Engelberg (1942 

apud FAGERLANDE, 2007) sofreu um pequeno processo de industrialização, porém 

                                                           
1
 Disponível em: http:// www.vilarformoso.com.br/o-hotel/mapa/ 

Acesso em: 4 jun 2014 
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ainda não era o suficiente para atender as pessoas que migravam da zona rural para 

a zona urbana à procura de trabalho. Desta forma, assim como em outros países, 

intensificou-se os fluxos migratórios para o exterior. 

Os finlandeses passaram por muitos conflitos, tanto pela disputa entre a 

Suécia e a Rússia para sua dominação, como para tentar fortalecer a sua 

nacionalidade junto ao seu dominador. Bem como, já em fase de independência, 

para determinar um direcionamento comunista ou não. Além disso, entre 1914 e 

1918 a Europa sofria com a 1ª Guerra Mundial.  

Inicialmente as migrações dos finlandeses eram motivadas por questões 

econômicas. Porém, com o processo de russificação, predominaram as motivações 

políticas e de liberdade ideológica (ENGELBERG, 1942 apud FAGERLANDE, 2007), 

em que os ideais nacionalistas e de igualdade se fortaleceram e muitos idealistas 

decidiram construir novas sociedades em outros países, como uma forma de fuga do 

domínio russo e dos conflitos no continente europeu.  

 O Canadá e os Estados Unidos receberam muitos imigrantes finlandeses, 

inclusive com incentivo oficial do Governo, com o fornecimento de terras. Contudo, 

os Estados Unidos pararam de incentivar os fluxos migratórios e os finlandeses que 

foram para o Canadá relataram que não estavam em boas condições.  

Antes do Brasil, a Argentina recebeu uma colônia finlandesa, ainda na 

primeira década do século XX. O Governo argentino ofereceu terras a esses 

imigrantes, porém a baixa qualidade do solo e a falta de infraestrutura fizeram com 

que, ao longo das décadas, essa colônia se dispersasse. Outros países receberam 

imigrantes finlandeses, como Paraguai, República Dominicana, Cuba e Jamaica, o 

que refletiu a chamada “febre tropical” (PELTONIEMI, 1986 apud FAGERLANDE, 

2007). 

No início do século XX, as práticas vegetarianas já eram propagadas na 

Finlândia e paralelamente a isso, as crenças em tratamentos naturais difundiram 

sanatórios por algumas cidades finlandesas.  

A história da imigração finlandesa em Penedo é iniciada em 1925, quando 

Toivo Uuskallio (Figura 2), o fundador da colônia e simpatizante das ideias 

naturalistas, recebeu um chamado divino para uma criar uma sociedade igualitária 

no sul e em que se pudesse viver em contato direto com a natureza. 

(FAGERLANDE, 2007). 
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Figura 2 – Liisa e Toivo Uuskallio 

Fonte: Gustavo Praça, 2006 

 

Esse idealista já previa que em breve haveria novos grandes conflitos na 

Europa e teve conhecimento das demais colônias instaladas no continente 

americano. Desta forma, em 1927 viajou para o Brasil em busca de um lugar 

adequado. Ele acreditava que uma região próxima aos trópicos era ideal, pois 

permitia a prática de agricultura durante todo o ano e as pessoas não precisariam 

usar tantas roupas para se proteger do frio, como na Finlândia, e de acordo com sua 

interpretação das práticas naturalistas, o contato da pele com sol era imprescindível 

para a saúde, bem como a alimentação vegetariana.  

A nova colônia tinha regras de alimentação vegetariana, oposição à 

exploração animal, proibição de consumo de álcool, chá e café, práticas de 

tratamentos naturais, nudismo e regras para o ato sexual, que deveria ser apenas 

para procriação.  

Inicialmente, a maioria dos imigrantes, com algumas exceções, tinha boas 

condições financeiras na Finlândia, uma vez que precisariam doar uma boa 

quantidade de dinheiro para ser aceito na colônia de Penedo, o que, de acordo com 

Fagerlande (2007), reforça a tendência da uma migração por motivos ideológicos.  

Segundo Falergande (2007), além das condições climáticas, Toivo Uuskallio  

escolheu o Brasil para fundar a colônia, porque considerou o tamanho do país e a 

abundância de terras como um ponto positivo para trazer mais finlandeses. Outro 
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fator foi a reputação pacifista do país, bem como a facilidade de acesso. Em contra 

partida, a América do Norte apresentava dificuldade para migração na década de 

1920, o que motivou mais voluntários para Penedo. Outro aspecto foi o fato de ser 

uma nova colônia, em que ele poderia propagar as suas ideias, o que talvez não 

fosse tão fácil em uma que já existisse. Por fim, a referência de um amigo com ideais 

semelhantes que se instalou no Paraguai também pode ter incentivado para a 

escolha por um país na América do Sul. 

Na chegada ao Brasil, o idealizador da colônia se instalou no Rio de Janeiro 

com mais cinco finlandeses (Figura 3) e alguns meses depois, mais dois se juntaram 

ao grupo. Ficaram durante um mês no centro da cidade para se familiarizarem com 

os costumes, para estudar português e para planejar a busca por uma fazenda para 

instalar a colônia. Após alguns contatos, conseguiram uma oportunidade de 

emprego em uma fazenda em Barra Mansa, que pertencia a Ordem do Mosteiro de 

São Bento. Os finlandeses acharam que seria uma boa oportunidade para conhecer 

o tipo de agricultura que poderia ser praticada, bem como o interior do estado. 

Trabalharam durante alguns meses na fazenda e decidiram explorar novas regiões 

que pudessem ser ideais para a colônia.  

 

Figura 3 – Grupo de finlandeses buscando o local da colônia, 1927 

Fonte: Sérgio Fagerlande, 2007 

 

Durante oito meses visitaram duzentas fazendas (FAGERLANDE, 2007), nos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Priorizaram as fazendas de 

café que estavam em decadência, pois o preço seria mais acessível. Os finlandeses 
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rejeitaram as propriedades de São Paulo, pois presenciaram fenômenos climáticos 

como geadas e eles estavam em busca de temperaturas quentes. Já Espírito Santo 

foi considerado inapropriado pela quantidade de planaltos. (MELKAS, 1999 apud 

FAGERLANDE, 2007).  

Nesse período, o Governo oferecia terras para serem apropriadas e outros 

incentivos como alojamentos, instrumentos e sementes, porém outros imigrantes 

alertaram que normalmente eram em lugares de difícil acesso, com o clima e a 

vegetação não propícios para os europeus, além de haver um controle do que 

deveria ser plantado. (MELKAS, 1999 apud FAGERLANDE 2007). 

Segundo Fagerlande (2007), ao retornar ao Rio de Janeiro, receberam a 

oferta de uma fazenda que pertencia à mesma instituição religiosa que os ofereceu 

oportunidade de trabalho. A fazenda já era conhecida como Penedo. Os finlandeses 

aprovaram o lugar, pois tinha uma temperatura adequada, com fácil acesso, preço 

mais baixo que as demais propriedades visitadas e com algumas colônias europeias 

próximas, as alemãs nas regiões de Visconde de Mauá e Itatiaia e italiana, em Porto 

Real.  

Itatiaia já havia sido habitada por estrangeiros antes da chegada dos 

finlandeses, quando no final do século XIX, o filho de Visconde de Mauá 

desenvolveu um projeto de criação de colônias estrangeiras agrícolas, em que a 

ideia era trazer europeus para cultivar alimentos e produzir queijos que eram típicos 

de regiões frias. Porém, devido às más condições de acesso e escoamento da 

produção, as colônias não tiveram sucesso e em 1908 o Governo comprou essas 

terras para instalar um Núcleo Colonial, como uma segunda tentativa de receber os 

imigrantes europeus, na região de Visconde de Mauá e onde atualmente está 

localizado o Parque Nacional de Itatiaia. Em 1916, o núcleo foi instinto e alguns 

colonos alemães continuaram na região e criaram pensões para receber viajantes. 

A Fazenda Penedo, antes de pertencer ao Mosteiro de São Bento, teve 

diversos proprietários. Dentre eles, a que é mais famosa e que a sua história tem um 

apelo turístico é a Dona Maria Benedita Gonçalves Martins, também conhecida 

como Rainha do Café. Filha de um português com uma índia Puri, analfabeta,  

comandou um polo de fazendas cafeeiras na região do Vale do Paraíba, herdadas 

pelo seu pai e marido, sendo uma das principais produtoras de café no Brasil 

Imperial e reconhecida pelas suas ações em prol dos escravos.  
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Antes das práticas exploratórias, a região foi habitada por índios Puris. Essa 

tribo é originária do litoral do Espírito Santo e Rio de Janeiro, porém no século XVIII, 

fugiram para a região da Serra da Mantiqueira, por conta da represaria dos europeus 

que disseminaram a varíola entre seu povo, como uma forma de dizimá-los.  

Com a decadência do café, uma prática muito desenvolvida na região foi a 

criação de gado. Assim, se a cafeicultura já teria esgotado o solo, a criação de 

pastos o prejudicou ainda mais. Essas circunstâncias foram uma das responsáveis 

pelas dificuldades econômicas que a colônia finlandesa sofreria, pois inicialmente foi 

muito custoso fazer com que os alimentos plantados vingassem. Assim, pode-se 

entender que além do legado histórico, os finlandeses foram muito importantes para 

recuperar a vegetação da mata atlântica e a qualidade do solo da região.   

Segundo Fagerlande (2007), Uuskallio comprou a fazenda sem consultar os 

demais idealizadores que o aguardavam na Finlândia. As escrituras foram feitas em 

seu nome e de sua esposa, Liisa Uuskallio, pois acreditava que desta forma seria 

mais fácil conseguir financiamentos. A proposta inicial seria de não vender a terra 

para nenhum colono, pois sua relação com este tipo de apropriação era de que 

Deus criou as terras e por isso o homem não poderia tentar se apropriar delas, 

apenas usufruir as mesmas. Inicialmente não houve o pagamento da fazenda, 

apenas uma hipoteca com três prestações. Os finlandeses voltaram para a Finlândia 

para captar voluntários para povoar a colônia, bem como financiá-la. 

Segundo Hildén (1989), na Finlândia havia um grupo que apoiava a criação 

da colônia finlandesa vegetariana no Brasil e dele foi eleito um representante, o 

Pastor Penannen, que tinha muita credibilidade na comunidade, para ajudar a 

sensibilizar voluntários que deveriam pagar uma determinada quantia e declarar a 

disposição em aceitar as regras de convivência na colônia. Os colonos que viessem 

para o Brasil estariam dispostos a seguir uma vida natural, vegetariana, a partir de 

uma vida coletiva e igualitária, em que todos colaborariam por uma produção 

agrícola autossuficiente.  

Segundo Fagerlande (2007), o grupo administrador da colônia não teve apoio 

financeiro do Governo finlandês ou de empresas. Foi feita uma campanha para 

divulgar e financiar a colônia a partir de voluntários. Penannen visitou a Fazenda 

Penedo e escreveu um livro que foi essencial para o recrutamento dos novos 

colonos, pois informava aos interessados o estilo de vida a ser seguido, as 

perspectivas positivas da fazenda, bem com alertava sobre as condições iniciais da 
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colônia. Este material contava com um questionário que deveria ser preenchido 

pelos candidatos, em que seriam pesquisadas desde questões de saúde, sociais, 

culturais, financeiras, bem como o posicionamento político e religioso. O principal 

veículo de divulgação foi o Jornal Työkansa, em que o Pastor Penannen era o editor 

e que serviu tanto para propagar o projeto, como posteriormente informar o 

andamento da colônia aos familiares que estavam na Finlândia. 

A maioria dos imigrantes já conhecia as ideias de Toivo Uuskallio, seja pelo o 

seu ciclo de amizades, seja pelas palestras que ele costumava dar em diversas 

cidades finlandesas. Após uma criteriosa seleção, 28 finlandeses foram escolhidos 

para compor o primeiro grupo (Figura 4) que viajaria para o Brasil. Em 16 de Junho 

de 1929 atracou no Rio de Janeiro o navio que trazia os finlandeses, que foram 

submetidos ao processo de quarentena na Ilha das Flores, um procedimento comum 

naquela época. O fundador da colônia já estava no Rio de Janeiro para receber os 

finlandeses e orientá-los rumo à viagem para Penedo. O deslocamento era feito de 

trem, do centro do Rio de Janeiro até a estação Marechal Jardim, que ficava nove 

quilômetros de distância da fazenda (HILDÉN, 1989).  

 

Figura 4 – Primeiro grupo de imigrantes finlandeses de Penedo, 1929 

Fonte: Eva Hildén, 1989 
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Fagerlande (2007) fez um levantamento da chegada de finlandeses nos 

navios, no porto do Rio de Janeiro, entre os anos de 1927 a 1940 e verificou a 

chegada de 321 finlandeses, dentre eles, 208 foram registrados como imigrantes. 

Essas datas correspondem ao ano em que os idealizadores da colônia chegaram ao 

Brasil, para fazer a prospecção de um território ideal para o projeto e o ano em que a 

colônia acaba, com a venda das terras para o pagamento de dívidas, 

respectivamente. Ao longo desses treze anos, o período em que houve o fluxo mais 

concentrado de imigrantes foi o ano de 1929, considerado o início da colônia, com a 

chegada de 122 finlandeses. 

Segundo Hildén (1989), ao chegar à Fazenda Penedo, os finlandeses foram 

acomodados no Casarão (Figura 5), em que se distribuíram os casais em quartos 

separados e os solteiros, divididos de acordo com o sexo, em dois salões distintos. 

Havia uma área em comum que seria usada como refeitório, em que todas as 

refeições eram feitas de forma coletiva (Figura 6).  

 
Figura 5: Casarão Penedo  

Fonte: Sérgio Fagerlande, 2007  

 
 Figura 6: Refeitório do Casarão, 1929 

 Fonte: Sérgio Fagerlande, 2007  
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A rotina das mulheres (Figura 7 e 8) era dividida por tarefas revezáveis que 

eram trocadas a cada semana, em que um grupo cuidava da alimentação da 

colônia, outro da limpeza das roupas e outro de trabalhos nas lavouras. Os homens 

cuidavam das plantações, das construções de estradas e posteriormente na 

construção de moradias. Os imigrantes tinham uma rotina de praticar exercícios, 

físicos e de respiração, e havia uma preocupação de registrar esses momentos por 

fotografias (Figura 9 e 10), para que pudesse ilustrar a qualidade de vida que se 

tinha em Penedo aos que estavam na Finlândia. 

 

 Figura 7: Trabalhadoras na cozinha comunitária 

 Fonte: Sérgio Fagerlande, 2007  

 

 

 Figura 8: Grupo de finlandeses trabalhando no laranjal, 1929 

 Fonte: Sérgio Fagerlande, 2007  

 



44 
 

 

Figura 9: Grupo de Ginástica, em frente ao Casarão, 1931 

Fonte: Sérgio Fagerlande, 2007 

 

 

Figura 10: Finlandeses fazendo ginástica em frente ao casarão 

Fonte: Casarão Penedo
2
, 2014 

 

Reuniões com cantos e danças finlandesas eram muito comuns e como Laura 

Suni, esposa de Toivo Suni, um dos idealizadores de Penedo e amigo íntimo de 

Uuskallio, havia trazido trajes folclóricos finlandeses, montou-se o primeiro grupo de 

danças folclóricas (HILDÉN, 1989), que além de amenizar a saudade dos imigrantes 

                                                           
2 http://casaraopenedo.com.br/a-historia-do-casarao/ 

Acesso em: 7 jun 2014  
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da Finlândia, ajudou a reforçar a identidade cultural finlandesa, que anos mais tarde 

ainda mantém o seu legado e agregou-se ao turismo de Penedo. 

Quanto à questão das moradias, estimou-se que cada imigrante deveria 

trabalhar por um ano em tarefas coletivas, para que ele pudesse ter o direito de 

ocupar um lote individual, porém o ideal seria dois anos de serviços em benefício do 

grupo, para que cada um tivesse experiência suficiente para desenvolver suas 

próprias atividades agrícolas (Hildén, 1989).  

Segundo Hildén (1989), com a dificuldade encontrada tanto pelo solo 

empobrecido e pelos ataques das formigas saúvas, muitas plantações não 

vingaram. Desta forma, os finlandeses não tiveram o retorno financeiro esperado. 

Além das lavouras, houve muito gasto com as construções, os equipamentos e a 

alimentação de aproximadamente 100 pessoas. Por isso eles tiveram muita 

dificuldade em pagar a hipoteca, que foi quitada após algumas prorrogações, com a 

ajuda dos simpatizantes da causa que estavam na Finlândia, quando conseguiram 

juntar a quantia para pagar a dívida com o Mosteiro de São Bento. Apesar do 

tormento de perder a fazenda ter sido superado, muitos finlandeses ainda estavam 

desmotivados com as dificuldades da colônia e decidiram voltar para a Finlândia. 

As dificuldades financeiras, a intensidade de trabalho árduo nas lavouras, as 

rígidas regras de alimentação, a dificuldade de comunicação e o isolamento 

motivaram muitos finlandeses a retornarem ao seu país de origem e a reputação da 

colônia retraiu os novos fluxos de voluntários. Assim, houve uma escassez de mão 

de obra e criou-se mais um desafio. 

A colônia continuava com os problemas financeiros, pois o retorno dos 

investimentos nas plantações demoraria a chegar e os gastos com a manutenção da 

fazenda continuavam. Além disso, Uuskallio havia se comprometido em devolver o 

dinheiro que os finlandeses que voltaram para Finlândia haviam investido. Logo, 

decidiu fazer um empréstimo para que pudesse manter a colônia até que ela 

pudesse ser autossuficiente.  

Os finlandeses que ainda continuaram na colônia produziam os alimentos 

para consumo próprio e o excedente deveria ser vendido para o Rio de Janeiro e 

São Paulo. Porém as longas viagens de trem não eram adequadas para o transporte 

de hortaliças. Desta maneira decidiram comercializar os produtos na região. Em 

1931 foi inaugurada a Casa Penedo, em Resende, onde se vendiam verduras, 
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legumes, frutas, geleias e pães caseiros. (HILDÉN, 1989 apud FAGERLANDE, 

2007). 

Durante algum tempo a fazenda se manteve pela criação de mudas de 

enxerto de laranjas, comercializando com a baixada fluminense, onde havia muitas 

fazendas exportadoras. Com o retorno de parte dos finlandeses para a Finlândia, 

havia uma carência de mão de obra, de forma que eles tiveram que abrir mão de 

parte do fornecimento de enxertos.  

Os agricultores também produziam morangos e os enviava in natura para o 

Rio de Janeiro, mas com a Revolução em São Paulo, em 1932, o transporte de trens 

teve que ser suspenso (VALTONEN, 1998 apud FAGERLANDE, 2007). Porém, eles 

ainda contavam com o comércio em Resende, onde eles tinham a Casa Penedo. 

Para não perder as frutas estocadas, produziam geleias, mas com essa 

Revolução Constitucionalista, a comercialização do açúcar foi interrompida e a 

produção das geleias prejudicada, pois os trens só circulavam com tropas e 

equipamentos militares. (HILDÉN, 1989). 

Segundo Fagerlande (2007), a produção de geleias cessou naquele período, 

mas indicou um caminho promissor aos moradores da colônia, que posteriormente 

investiram na produção de geleias, licores e doces caseiros, que são produtos muito 

valorizados até hoje pelos visitantes de Penedo e foram importantes para a 

implantação da atividade turística na região. 

Uma nova diretoria foi criada para ajudar Penedo a prosperar. Liderada por 

quatro membros da colônia, decidiram diversificar as produções. A principal 

continuaria sendo a produção de laranjeiras, mas começaram a criação de gados, 

suínos e avicultura, bem como a de produtos florestais como lenha, carvão vegetal e 

madeira (HILDÉN, 1989). 

Após algumas negociações, o pagamento do empréstimo feito por Uuskallio 

foi prorrogado por mais dois anos. Quando chegou o período de quitar novamente a 

dívida, os finlandeses não tinham fundos suficientes, por isso precisaram negociar o 

pagamento com os produtos que eles produziam. Assim, o financiador assumiu as 

vendas dos produtos produzidos na calônia, como uma forma de pagamento e os 

finlandeses não ganhariam mais pelos produtos vendidos, apenas uma diária 

mínima e a alimentação (HILDÉN, 1989). 
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Como mais uma fonte de renda, em 1933, a Casa Grande foi inaugurada 

como uma pousada para receber hóspedes, normalmente moradores de grandes 

cidades que buscavam Penedo como um lugar de descanso. 

Segundo Fagerlande (2007), em 1935, um grupo denominado Kaleva3, 

insatisfeitos com as circunstâncias da fazenda, decidiram recorrer a um 

representante do governo finlandês, para conquistarem o direito de ter o seu próprio 

lote, uma vez que investiram na colônia com a informação que após o primeiro ano 

de trabalho já seria possível conquista-lo. Logo, foi feita a divisão de terras e assim 

puderam garantir mais liberdade em suas atividades.  

Em 1937, Getúlio Vargas criou o Parque Nacional de Itatiaia, o primeiro desta 

categoria no Brasil. Esta ação foi a continuação de um processo que se iniciou em 

1914, quando o Governo considerou como a Reserva Florestal de Itatiaia uma parte 

das fazendas que foi comprada de Visconde de Mauá. 

Estas terras foram consideradas patrimônio do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. Já em 1927 foram denominadas Estação Botânica de Itatiaia. Estes fatos 

podem ter auxiliado o desenvolvimento do turismo de Penedo, pois além do parque 

ser mais um atrativo na redondeza, pode ter influenciado a conservação dos 

atrativos naturais da região.  

Em 1939, alguns criadores de aves fundaram uma cooperativa para a compra 

de suprimentos de seus criadouros, bem como para expandir a venda de ovos e 

galinhas. Neste período, a colônia já tinha regras mais flexíveis, uma vez que cada 

colono possuía sua propriedade, desta forma uma boa parte já não era mais 

vegetariana exclusivamente. 

A Segunda Guerra Mundial, além de ter incentivado a vinda de mais alguns 

imigrantes finlandeses, provocou uma crise com a queda de exportação de laranjas. 

Isso atingiu diretamente os agricultores finlandeses. Hildén (1989) relata que mais 

de um milhão de laranjeiras que a colônia finlandesa fornecia foram abandonadas. 

Assim decidiram investir mais nas atividades diversificadas como a horticultura, o 

                                                           
3
 O nome do Grupo Kaleva remete a Kalevala, o principal símbolo da cultura finlandesa, em que em 

meio ao processo de valorização da nacionalidade de seu povo, no século XIX, foi escrito um livro 
que reunia diversas canções e poemas finlandeses. Este material registrou as tradições finlandesas, 
a partir de contos mitológicos, que até então eram propagados por meio de canções, uma vez que no 
período do domínio sueco, a língua finlandesa era considerada inculta e sua escrita era usada 
apenas em textos religiosos ou para publicação de leis. A partir da Kalevala, a elite cultural aceitou o 
finlandês como uma língua oficial, junto com o sueco, pois perceberam a importância da 
nacionalidade e o patriotismo. (ASPLUND e METTOMÄKI, 1998 apud FAGERLANDE, 2007). 
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plantio de bananeiras e avicultura, pois muitos já não eram vegetarianos. Neste 

período, vendiam os produtos nas quitandas de Resende, na Escola Militar de 

Resende4 e em Volta Redonda, onde a Companhia Siderúrgica Nacional estava em 

fase de construção. 

De acordo com Fagerlande (2007), no período da Segunda Guerra Mundial a 

atividade de hospedaria se desenvolveu bastante, devido à vinda de estrangeiros ao 

Brasil, muitos judeus de fala alemã, oriundos do norte da Europa. 

Em seu livro, Eva Hildén relata que Penedo, na década de 1940, vivia apenas 

uma dúzia de famílias finlandesas já com suas casas próprias. A maior parte dos 

finlandeses já havia voltado para a Finlândia, ou mesmo ido para o Rio de Janeiro e 

São Paulo. Devido à Guerra, a comunicação e o trânsito entre os dois países foi 

interrompido até 1945.  

O início do artesanato em Penedo ocorreu quando algumas donas de casa 

começaram a vender produtos feitos em teares manuais. Elas aproveitavam o saco 

de algodão que vinha com as rações das galinhas, que eram tingidos e cortados em 

tiras. Com este mesmo material produziam suas próprias roupas. Os hóspedes 

costumavam comprar tapetes, principalmente. Como havia plantação de buchas em 

algumas propriedades, criavam chapéus, bonés, chinelos, bolsas e tapetes e desta 

forma o artesanato de buchas se tornou especialidade penedense. “Aos poucos, 

quase todos aumentaram suas casas com alguns quartos de hóspedes e começou o 

turismo de Penedo.” (HILDÉN, 1989, p. 76). 

Devido às dificuldades financeiras, três quartos da Fazenda foram vendidos 

para a empresa suíça Geigy do Brasil, que estava em busca de uma propriedade 

para desenvolver o cultivo de plantas medicinais. Em 1942 foi criada a filial desta 

empresa na região de Penedo, sendo chamada de Companhia Agrícola PLAMED. A 

empresa foi dirigida por um grupo de refugiados europeus da Guerra (HILDÉN, 

1989). 

A PLAMED trouxe oportunidades de emprego para os finlandeses e os 

antigos colonos. Além disso, os finlandeses receberam dinheiro pela venda das 

propriedades e puderam construir casas melhores. (FAGERLANDE, 2007). 

                                                           
4
 A Escola Militar de Resende foi criada em 1944 com o propósito de aperfeiçoar a formação de 

Oficiais do Exército, que até então era promovida na Escola Militar do Realengo. Em 1951 ela passou 
a ser chamada de Academia das Agulhas Negras (AMAN), denominação que se mantém atualmente. 
 



49 
 

Segundo Hildén (1989), os finlandeses passaram a receber hóspedes em 

suas casas, como forma de aumentar a renda. Não havia eletricidade, então a 

iluminação era feita por lampião e os alimentos tratados para não estragarem em 

pouco tempo. Os alimentos como frutas, verduras e legumes eram retirados das 

próprias plantações, porém os demais itens eram comprados em Resende. A 

estrada ainda não estava em bom estado, o que tornava inviável viagens diárias. A 

principal forma de transporte era por meio de trens oriundos de Rio de Janeiro e São 

Paulo. Os hóspedes eram apanhados nas estações e levados a Penedo de charrete. 

Como ainda não havia construído a Via Dutra e a indústria automobilística ainda era 

retraída, não era comum viagens de final de semana, assim os hóspedes iam para 

Penedo passar as férias e ficavam por um longo tempo nas casas dos finlandeses.  

Quando uma parte da fazenda foi vendida, a Casa Grande, apesar de 

continuar com atividade de hospedaria, não pertencia mais aos finlandeses e não 

era mais o local para a comemoração dos eventos sociais.  

Segundo Hildén (1989), em 1942, os avicultores que haviam criado uma 

cooperativa decidiram ampliar suas atividades e começaram a construir uma sede, 

para servir como clube para a comunidade. Desta forma fundaram um Clube 

Finlandês. Após a arrecadação de fundos, a partir de doações e eventos 

beneficentes, construíram a primeira sede do Clube Finlândia, inaugurado em 1943. 

Assim o Clube Finlândia substituiu a Casa Grande e se transformou no local para as 

comemorações. Em sua inauguração dançaram música finlandesa e desde então 

havia bailes às quintas e sábados e posteriormente somente aos sábados. Foi 

criado um grupo folclórico de dança e os finlandeses levavam os seus hóspedes aos 

bailes, que inicialmente eram gratuitos. Houve a necessidade de ampliar o Clube e 

começaram a cobrar a entrada para arrecadar fundos. Assim é possível constatar a 

importância do clube para o desenvolvimento da atividade turística de Penedo.  

A PLAMED teve suas atividades encerradas em 1948 (FAGERLANDE, 2007), 

pois como a terra não era adequada para muitas espécies e os dirigentes eram 

refugiados da Guerra, quando a mesma acabou eles retornaram para a Europa. 

Além disso, o preço das essências desvalorizou excessivamente.  

Neste período, Penedo pertencia ao município de Resende, assim como 

Itatiaia que era chamada Vila Campo Bello. Na década de 1940, Itatiaia se juntou a 

outro distrito e recebeu o nome como é conhecida atualmente. Na década de 1950, 

houve a criação de uma subprefeitura a partir de pressões políticas e por isso 
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Engenheiro Passos deixou de pertencer a ela, para virar um novo bairro em 

Resende.  

Após a venda da fazenda, esta foi loteada e oferecida a funcionários do 

Banco do Brasil. De acordo com Fagerlande (2007), os lotes foram vendidos a partir 

de 1950, com o nome ‘Cidade de Férias Itatiaia’, porém o nome não teve boa 

aceitação e a região continuou a ser chamada de Penedo.   

Em 1951 a Via Dutra foi inaugurada e isso ajudou a desenvolver o turismo da 

região, pois além da facilidade de acesso por automóveis, linhas com viagens 

regulares de ônibus foram criadas. 

Com os loteamentos, houve muitas oportunidades de emprego para os 

finlandeses no ramo da construção, por isso a principal atividade já não era mais de 

agricultura e avicultura. Com o aumento de veranistas, já era possível se estabilizar 

economicamente com o artesanato como atividade principal (HILDÉN, 1989). 

Com a inauguração da Dutra, o número de hóspedes aumentou e as 

pequenas pensões viraram pousadas e hotéis. Os finlandeses ofereciam mais 

produtos aos visitantes, como a fabricação de belos teares manuais e fornos de 

sauna, além dos artesanatos. (VALTONEN, 1998 apud FAGERLANDE, 2007).  

De acordo com Mascarenhas (2004), nas décadas de 1950 e 1960 se 

consolidaram alguns hotéis em Penedo, como a Pousada Penedo, Bertell, Pequena 

Suécia, Girassol, Daniela e La Cave.  

Na década de 1960, várias indústrias foram implantadas em Resende e uma 

nova estrada foi construída para liga-la à Penedo, com uma distância menor do que 

a anterior. 

Na década de 1970, a iluminação elétrica foi implantada em Penedo. Em 

princípio foi disponibilizada apenas nas propriedades, já a iluminação pública de rua 

só foi instalada alguns anos depois. Isso impulsionou a hotelaria de Penedo que 

começou a ser reconhecido como um lugar turístico. A sauna finlandesa ganhou 

reconhecimento e todos os hotéis construíram uma, havia até mesmo em espaços 

públicos. Os primeiros restaurantes e novos artesanatos, tanto de finlandeses, como 

de brasileiros foram instalados (HILDÉN, 1989).  

A duplicação da Via Dutra, em 1971, influenciou o fluxo de turistas e sua 

permanência. Neste período, as viagens de final de semana se tornaram mais 
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populares e segundo Fagerlande (2007) o comércio passou a atender uma demanda 

local do Vale do Paraíba. 

Os trabalhos da artista Eila Ampula se transformaram em um atrativo turístico 

com a inauguração de seu ateliê de tapeçarias (Figura 11) e uma galeria com 

exposição.  

 

Figura 11: Tapeçaria da Eila: Casal 
Finlandês  

Fonte: Eila Ampula
5
 

Após a visita de uma artista finlandesa que introduziu a técnica de pintura de 

tecidos com motivos folclóricos finlandeses, por serigrafia, muitos seguiram esta 

inspiração e até hoje é possível encontrar este tipo de artesanato. Cada família 

tradicional finlandesa tem as suas motivações próprias de estampas. Em 1973 Eva 

Hildén inaugurou o seu espaço para divulgar seu artesanato. Ela criou uma seção de 

museu com alguns itens finlandeses e aumentou a sua exposição com objetos de 

decoração, utensílios, trajes típicos, fotografias e livros finlandeses.  

Em 1979 foi comemorado o cinquentenário da colônia finlandesa. O escultor 

finlandês Ville Virkkilä criou um monumento que foi colocado em uma praça em 

frente à Casa Grande, que recebeu o nome Largo Finlândia. 

Na década de 1980, segundo Hidén (1989), houve mais alguns fatores que 

potencializaram o turismo da região, que foi a instalação de linhas telefônicas e o 

asfaltamento da estrada principal. Este período é reconhecido pelo aumento do 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.eila.biz/finlandeses.html 

   Acesso: 6 Junho 2014  
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número de novos hotéis, restaurantes e lojas. Já havia uma linha de ônibus que 

circulava entre Resende e Penedo a cada hora. Com o aumento da população 

permanente e temporária, problemas como poluição do Rio das Pedras e poluição 

sonora foram constatados. A circulação de carro já era intensa aos finais de semana 

e passeios de cavalo já não era uma necessidade e sim lazer.  

De acordo com Hildén (1989) na década de 1980, Penedo tinha uma 

população de três mil habitantes e apenas quarenta nascidos na Finlândia. Os 

descendentes procuravam outros lugares para exercer uma profissão e apenas os 

interessados em trabalhar com a atividade turística permaneciam. 

O Clube Finlândia permanecia com os bailes semanais aos sábados, porém 

os jovens brasileiros moradores da região eram os maiores frequentadores, além 

dos turistas, pois a maior parte dos finlandeses já era idosa. A apresentação do 

grupo folclórico era feita uma vez ao mês e era composto por descendentes de 

finlandeses e brasileiros. Para manter a cultura finlandesa, diversas festas 

tradicionais eram organizadas. 

Em 1983 a Associação do Clube Finlandês se uniu a outra chamada Amigos 

de Penedo6 e começaram a construção de uma nova sede. Para comemorar 

sessenta anos da colônia, foi inaugurado o novo espaço, com museu e biblioteca, 

em frente ao Largo Finlândia, em uma das primeiras casas a ser construída pelos 

finlandeses, a antiga Casa Branca, em 1989.  

Mascarenhas (2004) relata que em meados da década de 1980, Penedo já 

contava uma participação forte da iniciativa privada, com a criação de festivais de 

queijos e vinhos e o desenvolvimento da piscicultura na região, como exemplo dado 

pelo autor de os trutários, muito procurados até hoje. No final dessa década, Penedo 

possuía aproximadamente 30 hotéis.  

Ao longo da história de Penedo é possível constatar a força da iniciativa 

privada, que mostrou dominar o rumo de sua atividade turística, pois além criar os 

festivais gastronômicos, apoiava também as festas típicas finlandesas para atrair 

mais visitantes à região. Fagerlande (2007) relata que a partir da década de 1980 o 

comércio, interessado em criar novos atrativos, passou apoiar o Clube Finlândia com 

                                                           
6
 Amigos de Penedo: Além do clube Finlândia os finlandeses fundaram uma outra associação, a 

Sociedade Beneficente de Penedo, mais tarde a Sociedade Amigos de Penedo, com sede na 
chamada “Casa Branca”. Eva Hildén inaugurou um restaurante com comidas típicas finlandesas na 
Casa Branca, porém em pouco tempo preferiu voltar a se dedicar ao artesanato. Após a fusão com o 
Clube, a Casa Branca virou a sua nova sede. (HILDÉN, 1989, p. 106). 
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o uso de trajes típicos em festas finlandesas, como o Pikkujoulu que é uma festa de 

Natal. Bem como criaram Festivais de Truta, para oferecer uma culinária que se 

assemelhasse com a finlandesa, que usa muito peixe e por ser uma espécie fácil de 

encontrar na região. 

Com o a expansão de bares e restaurantes, na década de 1980, houve um 

processo migratório em Penedo, em busca de oportunidades de emprego e criação 

de novos negócios. Isso transformou a região central, que passou a ser identificada 

como bairro com o sugestivo nome “Formigueiro”. Esta localização ficou configurada 

como o bairro comercial e com uma concentração de uma população de 

trabalhadores pouco qualificados que prestavam serviços aos estabelecimentos 

turísticos (MASCARENHAS, 2004). 

A emancipação de Itatiaia é um fato relevante para o desenvolvimento de 

Penedo. A instalação da Hidrelétrica de Furnas, da fábrica Xerox e da Michelin, 

fomentou as tentativas de emancipação desta região. Em 1988, Itatiaia se 

transformou um município e por conta de um acordo político, em que Resende tinha 

interesse de manter o bairro Engenheiro Passos, houve uma troca deste lugar, pela 

incorporação das Vilas Maromba e Maringá, que ficam na região de Visconde de 

Mauá, pelo novo município.  

Essas negociações configuraram um município com bairros relativamente 

afastados entre si, aproximadamente até 30 quilômetros distantes (Figura 12). Esta 

característica geográfica pode ter interferido na gestão pública de cada localidade, 

pois na atual gestão, o poder público indica a distância de seus bairros como um 

fator que prejudica o alcance de suas ações. Penedo pertencia região que foi 

determinada como de Itatiaia e assim a sua administração deixou de ser feita por 

Resende. A partir desses fatos e de um histórico de corrupção das administrações 

públicas, os moradores de Penedo estão, atualmente, em busca de um novo 

plebiscito, pois alegam não ter participado do que os emanciparia de Resende. A 

proposta é que Penedo volte a pertencer ao seu antigo município. 
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Figura 12: Disposição dos bairros de Itatiaia: 
Centro, Parque Nacional, Penedo, Maringá e 
Maromba 

Fonte: Itatiaia News
7
 

 

Ainda na década de 1980, o comércio local sentiu a necessidade de investir 

em atrativos que representassem a influência finlandesa na região, pois perceberam 

que apenas a contemplação dos atributos naturais não era o suficiente para atrair 

mais visitantes. Seguindo a tendência mundial de turismo de massa, em paralelo 

com o crescimento da sociedade do consumo, o desenvolvimento do turismo em 

Penedo esteve diretamente ligado à construção de estabelecimentos comerciais. O 

que em princípio foi feito com fundamento estético e despertou o interesse de muitos 

visitantes, posteriormente apresentou-se de forma desarticulada e descaracterizada.  

Em 1996, a prefeitura municipal de Itatiaia criou o Parque Municipal Turístico 

Ecológico de Penedo, a partir de uma mobilização da comunidade que reivindicava 

um ordenamento da ocupação do solo, para que os atributos naturais de Penedo 

fossem conservados, mesmo com o crescimento previsto para a região.  

De acordo com Mascarenhas (2004), o primeiro complexo comercial de 

Penedo foi construído próximo ao acesso pela Via Dutra, em 1996, entre a entrada 

principal e a entrada alternativa, pelo bairro de classe alta Jardim Martinelli. 

Chamado de Penedo Shopping costuma chamar a atenção de quem passa pela 

entrada do bairro, porém é distante das demais ofertas turísticas. Por conta disto, as 

lojas não costumam ter uma frequência que os seus investidores desejariam. 

                                                           
7
 Disponível em: http://www.itatiaia.srv.br/?item=MSM1l7E378448&lmd=ServicosUtilidades%5Bco 
mo_chegar%5D 
Acesso em: 7 jun 2014 



55 
 

Quanto ao recurso estético, este shopping não tem muita representatividade. Porém 

paralelamente a sua construção um grupo já idealizava um complexo que dois anos 

mais tarde impactaria profundamente na imagem de Penedo. 

Em 1998 foi inaugurada a Pequena Finlândia (Figura 13), um condomínio 

comercial elaborado a partir de um planejamento que considerava a importância da 

representatividade cultural em um destino turístico. Para reforçar o imaginário 

finlandês, foram construídos estabelecimentos com a arquitetura que seus 

idealizadores identificaram na Finlândia, nas cidades de Porvoo e Rauma (Figura 14 

e 15). Inicialmente era obrigatório que as lojas tivessem o nome finlandês (Figura 

16) e que os lojistas usassem trajes típicos. Além do elemento visual, a 

comercialização de comidas típicas, bem como ao artesanato eram incentivados. 

 

 

Figura 13: Pequena Finlândia 

Fonte: Blog Orgulho Nacional
8
 

                                                           
8
 Disponível em: http://nationalissuperbia.blogspot.com.br/2013/06/penedo-itaiaia.html 

  Acesso: 6 jun 2014 
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Figura 14: Porvoo, Finlândia 

Fonte: Blog Tonttulakki
9
 

 

 
Figura 15: Rauma, Finlândia 

Fonte: Blog Tonttulakki
10 

                                                           
9
 Disponível em:http://tonttulakki.blogspot.com.br/2011/06/qualquer-semelhanca-nao-e-mera.html 

  Acesso: 6 jun 2014 
10

 Disponível em:http://tonttulakki.blogspot.com.br/2011/06/qualquer-semelhanca-nao-e-mera.html 
  Acesso: 6 jun 2014 
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Figura 16: Loja com o nome em finlandês: Tonttulakki 
Suklaat, na Pequena Finlândia 

Fonte: Blog Tonttulakki
11 

 

 

Em conjunto à ideia de criar uma pequena Finlândia em Penedo, o grupo 

criador decidiu construir uma casa do Papai Noel, pois esta é uma referência 

reconhecida que se tem da Finlândia, no imaginário popular. Este shopping foi 

considerado um marco no turismo local, pois além de atrair mais turistas a partir de 

uma identificação de um lugar único na região, reconfigurou um novo centro 

turístico, o que antes era concentrado nas proximidades do Clube Finlândia, passou 

a se estabelecer em seus arredores, o que anos mais tarde impactou na criação de 

outros complexos comerciais muito próximos e que resultou em uma crise de oferta 

e imagem. Esta região é conhecida como “Centrinho” e além do comércio, muitos 

hotéis se estabeleceram. 

Devido aos símbolos identificados no imaginário de Penedo, como o frio, a 

paisagem, a tranquilidade, o aconchego e consequentemente como um ambiente 

romântico, os hotéis investem em pacotes de Lua de Mel, de forma que incentivam a 

ocupação durante a semana. 

Assim, Penedo recebia muitos casais, sendo consagrado um destino 

romântico. Porém, a criação da Pequena Finlândia incentivou um novo público alvo, 

pois a Casa do Papai Noel era um grande atrativo para as crianças.  

Porém, a chegada de grandes empresas modificou o perfil de parte da 

demanda. Quando a Pegeout e a Volkswagen se instalaram em Itatiaia, os hotéis do 

centro de Penedo tiveram uma ocupação permanente garantida, ao hospedar os 

                                                           
11

 Disponível em: http://tonttulakki.blogspot.com.br/2011/05/um-pouco-da-nossa-historia.html 
  Acesso: 6 jun 2014 
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seus funcionários. Se isso foi um ponto positivo para o lucro desses hotéis e um 

impulso para a criação de novos, enfraqueceu os atrativos culturais, como o Museu 

e o Clube Finlandês.  

Em 2001, a Secretaria Municipal de Turismo de Itatiaia inaugurou, em 

Penedo, o Portal de Informações Turísticas, que além de ser uma referência do 

início do bairro, possui folhetaria promocional com mapas e informativos sobre os 

principais atrativos e serviços da região.  

Em 2004 foi criado o terceiro condomínio comercial, o Shopping dos 

Duendes, a partir de uma ideia paralela a Casa do Papai Noel. As lojas já não foram 

construídas com o apelo estético, nem com o comprometimento cultural, apenas na 

parte central do shopping tem diversos duendes.  

Novos condomínios foram inaugurados, como o Shopping Azul, o Shopping 

Rio das Pedras e o Shopping Roda D’Água. Atualmente vivencia-se uma crise de 

oferta em Penedo, pois de acordo com a prefeitura são 350 lojas e identificamos 

produtos muito similares e descaracterizados. A identidade finlandesa foi perdida e o 

turista encontra produtos comprados na Rua Vinte e Cinco de Março e na Alfândega, 

polos comerciais das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. É 

possível também encontrar produtos artesanais produzidos em Minas Gerais, devido 

à proximidade deste estado. 

Paralelamente à descaracterização por parte dos Shoppings, os hotéis e 

restaurantes perceberam um crescimento de clientes, devido à instalação de novas 

companhias em Itatiaia. Atualmente são 18 grandes empresas, dentre elas a 

Hyundai, a P&G, a nova fábrica da Michelin e entre outras. Esta circunstância tem 

provocado o enfraquecimento de iniciativas para impulsionar o turismo em longo 

prazo. Principalmente na região do “Centrinho”, os hotéis não procuram fortalecer a 

identidade finlandesa, pois não consideram este elemento como determinante em 

sua atividade. Já os restaurantes tem uma clientela regular, por isso muitos não 

apoiam os festivais gastronômicos.  

Enquanto que Visconde de Mauá costuma promover diversos festivais 

gastronômicos durante o ano, Penedo tem apenas o Festival de Peixes Nórdicos. 

Helena Hildén, descendente de finlandeses e que assumiu o Museu Finlandês após 

o falecimento de sua mãe, ao ser entrevistada afirma que, apesar do nome do 

festival, os restaurantes participantes não oferecem pratos característicos da 

culinária finlandesa.  Ela afirma que dentro da biblioteca do museu existem diversas 
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receitas típicas, que poderiam ser usadas, mas nenhum estabelecimento 

participante os procurou.  

Além deste evento gastronômico, é possível verificar frequentemente 

apropriações inadequadas do elemento finlandês nos estabelecimentos. Algumas 

lojas tem o nome escrito em finlandês, porém não comercializam nenhum produto 

desta origem. Segundo Helena Hildén, um estabelecimento chamado de Sorvete 

Finlandês atrai muitos clientes por conta da temática que o nome sugere, porém não 

necessariamente é oferecido um produto finlandês.  

Apesar dos visitantes identificarem a gastronomia como um elemento 

determinante de sua motivação para visitar Penedo, a maioria desconhece o único 

estabelecimento que oferece a culinária propriamente finlandesa, que é o 

Koskenkorva (Figura 17). Localizado afastado do centro de Penedo, este restaurante 

de proprietário finlandês dispõem de uma galeria de arte com esculturas de 

madeiras feitas por ele mesmo. Em uma pesquisa feita com alguns visitantes, a 

maioria desconsiderava o ‘Atelier Martti Vartia’, como é conhecida galeria, bem como 

o próprio restaurante.   

 

Figura 17: Restaurante Koskenkorva 

Fonte: Verizon
12

 

                                                           
12

Disponível em: http://mysite.verizon.net/res18yz1/Brasilia2006/penedoravintolakoskenkorva.html 

Acesso em: 7 Jun 2014 
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Esta apropriação é muito recorrente também em meios de hospedagem. 

Muitos turistas procuram lugares como a Pousada Finlândia, Pousada Lapônia, 

Hotel do Papai Noel, pois acreditam que estes lugares tem um elemento finlandês, 

no entanto não tem.  

De acordo com o relato de Otávio dos Santos, proprietário da Pousada 

Arboretum e presidente do Clube Finlandês, em entrevista afirmou que alguns 

hoteleiros e moradores perceberam a transfiguração que o lugar sofreu, com o 

crescimento desregulado e decidiram atuar de maneira coletiva, porém paralela à 

atuação pública. Eles avaliam que a “qualidade” dos turistas tem diminuído, por 

conta de um incentivo de consumo nas lojas e enfraquecimento da valorização dos 

atrativos culturais.  

A descrença no poder público é atrelada à corrupção e falta de resultado ao 

longo dos mandatos. Um dos fundamentos que viabiliza um destino turístico é a 

infraestrutura. Em Penedo, os estabelecimentos e residências usam sumidouros e 

frequentemente, nos dias de chuva forte, hotéis esvaziam suas fossas no rio. No 

período em que esta pesquisa foi feita, moradores criticaram um famoso restaurante 

que despejou sua fossa em uma das principais ruas do circuito turístico, a Rua das 

Velas, quando havia pouca circulação de pessoas.  

Em entrevista, foi solicitado que a prefeitura justificasse a sua atuação frente 

à irregularidade ambientais praticadas em Penedo. A Secretária de Turismo de 

Itatiaia, Roberta Oliveira, explicou que o Governo do Estado subsidiou uma 

consultoria para fazer um diagnóstico do saneamento básico, da captação de água e 

da captação de lixo de Itatiaia. Em 2012, o estudo havia sido concluído e o município 

precisaria de noventa milhões para implementar as estações de tratamento de 

esgoto, as novas captações, o tratamento e a distribuição de água, bem como a 

fiscalização. Durante o primeiro mandato do prefeito vigente, Luis Carlos Ypê, a 

prefeitura focou em regularizar a situação de inadimplência junto a União, que 

permanecia há mais de quinze anos, pois verba municipal não era suficiente e para 

ter o benefício das verbas do Governo Federal, Itatiaia precisaria pagar suas dívidas.  

Com a regularização do CNPJ de Itatiaia e com o incentivo a instalação de 

grandes empresas, que fez com que a prefeitura conseguisse duplicar a sua 

arrecadação em quatro anos de mandato, o município pôde contar com uma verba 

maior e a proposta é finalmente executar as ações planejadas.  
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Além do projeto de saneamento básico, a prefeitura pretende investir na 

construção de calçadas. Atualmente para se deslocar, os pedestres precisam andar 

na beira das estradas. São poucas calçadas e quando existem é por iniciativa do 

estabelecimento comercial. Assim, o Poder Público tem um planejamento de 

revitalizar o centro comercial de Penedo (Figura 18), que corresponde ao perímetro 

da Avenida das Mangueiras, da Rua das Velas, da Avenida Brasil e da Rua 

Resende, com acessibilidade universal, paisagismo, drenagem, pavimentação 

asfáltica e calçadas. 

 

Figura 18 - Perímetro abordado na proposta da secretária de turismo de Itatiaia 

Fonte: Google Maps, 2014 

 

O setor comercial tem pressionado a prefeitura para que se proíba a 

instalação de novos condomínios comerciais, pois já é perceptível um desequilíbrio 

entre oferta e demanda, uma vez que diversos estabelecimentos não tem 

conseguido se manter e muitos shoppings tem diversas lojas vazias. Porém, o Poder 

Público afirma que não pode proibir essas novas construções, uma vez que se 

cumpra a legislação de uso e ocupação do solo e que se respeite um código de 

condutas. Em entrevista, Roberta Oliveira, secretária de turismo de Itatiaia, explicou 

que existem leis municipais que determinam a quantidade de pavimentos de cada 

estabelecimento, bem como as licenças ambientais e se esses empresários acatam 

essas restrições, geram receitas e oferecem empregos, a prefeitura não tem motivo 

para impedir esses novos empreendimentos. De acordo com a entrevistada, falta 

uma participação organizada por parte da sociedade, para que se requeira uma lei 

municipal, com amparo legal, que proíba a construção de novos condomínios 

comerciais. 

A avaliação do Poder Público em Penedo é um assunto polêmico entre a 

sociedade, inclusive há a discussão dele se emancipar de Itatiaia e se tornar 
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independente, ou voltar a pertencer a Resende. Atualmente, este bairro divide a 

administração pública com o Parque Nacional de Itatiaia e com as Vilas Maringá e 

Maromba, localizadas na Região de Visconde de Mauá. Os agentes do turismo de 

Penedo afirmam que a prefeitura não apoia as ações propostas e esta justifica que o 

orçamento é limitado e precisa ser destinado para todos os núcleos. As ações 

promovidas no último mandato foram a infraestrutura, a realização de eventos 

turísticos, a promoção e divulgação e a capacitação.  

A respeito da infraestrutura, a Secretaria de Turismo, como não executa as 

obras diretamente, articulou com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos para 

que se realize melhorias nos três postos de atendimento aos turistas de Itatiaia. 

Além disso, estava em negociação com a empresa Mastercard13 para a melhoria na 

sinalização turística. 

A sinalização turística é fundamental em um destino turístico e em Penedo 

não é distribuída adequadamente. A partir de uma parceria com a prefeitura, a 

empresa Mastercard ficou responsável em instalar placas informativas, porém este 

serviço foi feito de maneira desordenada. Além da poluição visual, elas foram 

instaladas em espaços que bloquearam a visibilidade dos monumentos. Ao invés de 

informar os atrativos da região, beneficiaram a divulgação dos hotéis e restaurantes 

e ainda prejudicaram os símbolos históricos, como o Monumento do Cinquentenário 

da Colônia, no Largo Finlândia, e a placa de homenagem ao fundador da colônia e 

ao 62º aniversário de sua fundação (Figura 19), na Praça Toivo Uuskallio.  

 
Figura 19 – Sinalização inadequada: Visibilidade do monumento de homenagem ao 62º aniversário da 
colônia prejudicada 
Fonte: Acervo próprio 

                                                           
13

 A Mastercard é uma administradora de cartões de crédito. 
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O foco da segunda diretriz apresentada pela secretária de turismo foi o evento 

anual de motociclistas, que tem a duração de três dias no mês de agosto e que 

costuma gerar um movimento de aproximadamente vinte mil pessoas na região de 

Penedo, Itatiaia, Visconde de Mauá e até mesmo em Resende. Para a realização do 

evento, a prefeitura afirmar gastar cem mil reais, com infraestrutura, logística e 

divulgação.  

Além deste evento anual, também apoiou no ano de 2009 a comemoração 

dos oitenta anos da colônia finlandesa no Clube Finlândia, porém ao longo do 

mandato os gestores do clube afirmaram que não receberam mais nenhum apoio do 

poder público. O Clube e o Museu estão com uma dívida com o IPTU e reivindicam 

o apoio da prefeitura com pelo menos a isenção do imposto, uma vez que ela usa 

seu espaço para todas as suas reuniões e eventos feitos em Penedo. 

A secretaria de turismo, em sua atual administração, para promover e divulgar 

seus destinos turísticos participou de seis eventos por ano, geralmente nos grandes 

centros emissores de turistas, que são Rio de Janeiro e São Paulo. Para representar 

Penedo, sempre apresentou ao vivo o grupo de dança folclórica oficial do Clube 

Finlândia, o PKY (Penedon Kansantanssin Ystävät ou Amigos da Dança Folclórica 

de Penedo). Além disso, em todo material promocional de Itatiaia é mencionado 

Penedo e sua colônia finlandesa, inclusive no vídeo institucional lançado em 2012. 

. No âmbito da qualificação, o município investiu em uma parceria com o 

SEBRAE14, com subsídio de cursos para promover a capacitação na atividade 

turística, gratuitamente, com o propósito de atingir oitocentas pessoas. Chamado de 

Projeto Amigo do Turista foi desenvolvido por seminários com os temas de 

Atendimento ao Cliente, Dicas de Turismo e Clínica Tecnológica: Higiene e 

Manipulação de Alimentos. No período que os cursos foram disponibilizados para a 

sociedade, diversos estabelecimentos foram entrevistados para esta pesquisa e os 

funcionários demonstraram desconhecer a ação. Porém, a prefeitura afirmou 

notificar os estabelecimentos envolvidos com a atividade turística e ter convocado a 

sociedade para participar da apresentação dos cursos em eventos nos três núcleos 

turísticos do município. No entanto, estes por sua vez, ao saber do curso, durante as 

entrevistas, não demonstraram interesse, pois não estavam dispostos a ‘perder’ o 

seu tempo fora do trabalho com o curso e afirmavam que o patrão não iria 
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 SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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disponibilizar o tempo de trabalho para frequentá-lo. Esta situação demonstra a falta 

de participação da sociedade.  

Em uma conversa com funcionários de restaurantes, muitos relataram não 

morar em Penedo, mas em Resende ou em outras regiões de Itatiaia. Quando 

indagados sobre os pontos turísticos do local, a maioria não sabia responder e nem 

ao menos sabia que o Museu e o Clube continuavam a existir. Consideravam a 

identidade finlandesa como algo no passado e que não se perpetua hoje.   

Os apoiadores do Clube reclamam da falta de apoio do comércio. Afirmam 

que informam aos restaurantes, lojas e hotéis quando é dia do Baile Finlandês, 

porém acreditam que muitos não repassam para o visitante, pois não querem perder 

o cliente. Os restaurantes e hotéis que oferecem jantar, não querem deixar de 

faturar na noite de baile, pois o cliente provavelmente não consumiria no 

estabelecimento. Já os responsáveis pelo Museu acreditam que os lojistas não 

informariam a respeito dele, pois eventualmente o cliente poderia deixar de comprar 

um produto da loja para comprar nele um artesanato legítimo. Porém, pela pesquisa 

realizada, percebeu-se que esse tipo de sabotagem não é feita pelo funcionário, pois 

a maioria, ao ser informada sobre esses atrativos, não os classificaram como 

concorrentes. Alguns consideraram que o público era diferente, outros acreditaram 

que o mesmo cliente que vai ao Baile, por exemplo, pode jantar no restaurante antes 

ou depois do evento. Talvez esta atitude seja tomada pelo proprietário, porém 

quanto aos funcionários é perceptível que a causa é uma falta de conhecimento da 

história de Penedo e do possível risco que se corre ao perder a sua vantagem 

competitiva, que é a colônia finlandesa. No entanto, como os restaurantes e hotéis 

do centro estão sempre cheios por conta das grandes indústrias que se instalaram 

em Itatiaia, o elemento finlandês fica em segundo plano e a prosperidade tem sido 

consolidada independentemente disso. 

Em meio a esse panorama, Helena Hildén, responsável pelo Museu, fez uma 

crítica ao Projeto Amigo do Turista. Afirmou que não adianta a prefeitura criar um 

curso independente, apenas para se conhecer os atrativos do destino. Sugeriu a 

criação de uma “Escola de Turismo” que considerasse como obrigatório este 

conteúdo em cursos para a formação de profissionais como garçons, por exemplo, 

uma vez que Penedo é um destino com uma intensa atividade turística. 

Uma alternativa é inserir esta temática nas escolas regulares, pois se isso for 

implementado na formação dos moradores, haverá o reconhecimento no valor da 
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história da colônia para o atual e futuro desenvolvimento da região. A respeito desta 

temática, em entrevista feita com lojistas, foi possível constatar uma sensação de 

não pertencimento aos que conhecem a história dos finlandeses, porém não tiveram 

nenhuma ligação com a colônia. Eles afirmaram categoricamente que os 

descendentes não queriam que se envolvessem com o Museu ou o Clube, o que os 

sugeria um desejo de isolamento. Porém, os gestores dessas instituições afirmaram 

que desejam a participação de toda a comunidade e que este pensamento é 

derivado de um mito, tanto que na própria diretoria do Clube quase não há mais 

descendentes. Para que o Penedo Finlandês seja consolidado, deve haver o apoio 

de toda a comunidade.  

Em meio a esta polêmica, um dos descendentes que tem uma pequena 

pousada anexada em sua casa, muito similar às hospedarias oferecidas pelos 

finlandeses nos tempos da colônia, ao ser entrevistado, afirmou que era a favor da 

cobrança de uma taxa, para ser ter o direito de uso do termo finlandês, o que ele 

chamou de royalties, como uma alusão a exploração de uma marca. Esta proposta, 

ao invés de fortalecer, provavelmente enfraqueceria o legado finlandês. Atitudes 

como essa colaboram para as especulações que foram feitas pelos lojistas, quanto 

ao idealizado desejo de isolamento. Porém, após esta pesquisa pode-se dizer que 

este posicionamento é isolado.  

Além da questão da educação escolar, percebe-se uma falta de 

reconhecimento do valor da história da colônia mesmo nos lares de algumas famílias 

descendentes, o que sugere que até mesmo alguns que tiveram ligação direta não 

percebem a importância de manter os costumes dos antepassados. O fato de ter 

poucos remanescentes da colônia e parte dos que ainda estão em Penedo não 

apoiarem o legado finlandês, indica uma das causas da atual descaracterização do 

destino.  

Helena Hildén, em entrevista, considera o Museu Finlandês (Figura 20) como 

o principal motivador para a identidade finlandesa ter sido mantida em Penedo. A 

instituição não recebe apoio da prefeitura e é sustentada apenas com a venda dos 

ingressos. O maior desafio é manter o funcionamento regular do atrativo, pois além 

da falta de recursos financeiros, sofrem com a falta de recursos humanos. O atrativo 

conta com o apoio de voluntários que intercalam os horários para mantê-lo aberto à 

visitação. Atualmente a sua biblioteca tem cerca de dez mil volumes, com diversos 

temas e idiomas, porém não está aberta a visitação, pois pelo mesmo problema de 
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recursos humanos não foi possível catalogar todos os exemplares. Devido às 

condições físicas do local, como os degraus que impedem a acessibilidade e 

problemas na estrutura que tem danificado algumas peças, o Museu precisa mudar 

de local. A entrevistada sugeriu um espaço na Avenida das Mangueiras, uma das 

principais de Penedo, onde o Clube Finlandês tem um terreno. No ano de 2012 o 

Museu conseguiu concluir o seu Estatuto e isso permitiria que eles pudessem 

solicitar apoio às empresas, pois isso era um dos requisitos. Agora eles planejam 

criar um projeto para apresentar a essas instituições.  

 

Figura 20: Museu Finlandês 

Fonte: Acervo próprio 

 

Antes da construção dos shoppings, o Museu recebia cerca de 500 pessoas 

por mês e o seu auge de visitações se estabeleceu no período entre 1993 e 1998. A 

inauguração da Pequena Finlândia atraiu muitos visitantes para Penedo e isso em 

um primeiro momento até ajudou o Museu. Atualmente a média de visitação é de 

200 a 230 visitantes, pois com o tempo aumentou o público que se interessava pelos 

passeios nas lojas e dispersou o que poderia se interessar pela cultura da região.   

Penedo se encontra em um processo contínuo de descaracterização, por 

isso, agentes do turismo que têm o interesse em resgatar o legado finlandês tem 

trabalhado em um movimento que cada vez fica mais forte, com uma atuação 

conjunta do Clube, do Museu, de moradores, de representantes do comércio, hotéis 

e alguns restaurantes. A proposta é consolidar um novo centro turístico, alternativo 

ao Centrinho, para aqueles que buscam atrativos culturais, bem como a 

tranquilidade do Penedo de antigamente.  
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Primeiro, foi elaborado um material promocional para divulgar um ‘Roteiro 

Finlandês’, em que apenas os atrativos, os hotéis, os restaurantes e as lojas que 

tinham uma relação legítima com a temática da colônia finlandesa seriam indicados.  

Esse Roteiro funcionou como um estruturador do Penedo Finlandês. Ao 

contrário dos demais mapas, que possuem uma temática mais comercial, em que a 

prioridade é divulgar os empreendimentos de acordo com o valor pago, nenhum 

estabelecimento pagou para aparecer na folhetaria, pois a CERES15 apoiou 

financeiramente todo o projeto. 

Uma feira de artesanato foi criada com o nome de Feira da Colônia 

Finlandesa. Pretendia-se vender produtos artesanais e promover palestras e 

eventos sobre a cultura finlandesa de Penedo. Acontecia no primeiro sábado de 

cada mês. Porém, foram poucas edições, pois os voluntários não viam vantagem de 

ficar o dia inteiro na feira ao invés de permanecer em suas lojas. Por falta de recurso 

humano, a feira acabou.  

Um levantamento apresentado pelo Presidente do Clube, Otávio dos Santos, 

indicou uma baixa frequência do Baile Finlandês de 2009 a 2011. A partir disso, os 

seus idealizadores identificaram que além da pouca divulgação, os visitantes que 

iam conhecer o evento não participavam, apenas contemplavam a apresentação do 

grupo de dança folclórica, o que não se concretizava em um baile. O evento ficava 

monótono e ao longo dos anos, menos frequentado. Para solucionar esta questão, 

formou-se um grupo de pessoas que gostariam de aprender as danças folclóricas, 

para que animassem o evento antes da apresentação do grupo oficial e que 

ensinasse os visitantes a dançar. A partir desta iniciativa, em 2012, o Baile teve um 

grande aumento de público e tem recebido cada vez mais apoio da comunidade.  

Paralelamente, um casal comprou o Casarão que estava à venda há mais de 

10 anos e como um projeto de vida, Mika e Soile decidiram investir na restauração 

da edificação (Figura 21). Ele é oriundo de uma tradicional cidade da Finlândia que 

foi totalmente restaurada e ela, que tem várias recordações do Casarão em sua 

infância, é filha de uma brasileira com um dos colonos. Com este histórico, ambos 

aprenderam que o antigo pode ser muito valioso e resolveram reformá-lo e 

transformá-lo em um espaço cultural.  
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 CERES – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE RESENDE – É responsável pela 
distribuição de energia da região e apoia diversos projetos sociais. 
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 Figura 21: Casarão Penedo 

 Fonte: Casarão Penedo
16

 

Como parte do projeto, construíram o Boteco, um bar com fácil acesso, de 

frente para a rua principal, que funciona como um atrativo para o Casarão, pois em 

suas paredes possuem fotografias antigas de Penedo. Assim os visitantes que 

tiverem curiosidade podem entrar no Casarão e conhecer mais sobre a sua história. 

Na parte interna da propriedade, construíram um espaço de experiências 

gastronômicas, onde a proposta é misturar a culinária finlandesa com os ideais de 

alimentação saudável, que remete aos princípios da colônia, porém não 

necessariamente vegetariana. Ao ser entrevistados o casal demonstrou o interesse 

em usar uma parte do Casarão para apresentação de músicas, teatro e exposições 

de obras de arte, podendo ser tanto provenientes de Penedo, como de qualquer 

outro lugar. A proposta é explorar todas as fases históricas do Casarão, não 

somente da colônia finlandesa, mas como também da riquíssima história da ‘Rainha 

do Café’, a Maria Benedita Gonçalves Martins. 

Sem apoio do Poder Público, o casal, como tantos outros penedenses, 

acredita na iniciativa privada como solução para retomar a vantagem competitiva do 

destino turístico. A proposta é retomar o público que se interessava pela etnicidade 

em Penedo, pois no passado os visitantes exploravam a região e iam atrás dos 

artesanatos, até mesmo em áreas mais distantes, justamente pela excentricidade do 

produto e da experiência. 
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 Fonte: http://casaraopenedo.com.br/galeria-3/nggallery/page/2/ 
Acesso em: 7 jun 2014 
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Os administradores da Pequena Finlândia perceberam a importância de se 

manter a identidade finlandesa. Começaram a divulgar os dias de Baile e até mesmo 

levar o grupo de dança PKY para apresentações no local. No projeto original deste 

condomínio comercial, havia o Centro Cultural Sibélius, nome em homenagem a um 

dos artistas mais famosos da música clássica finlandesa, em que havia exposições 

de artistas, apresentações musicais, teatrais e religiosas, no entanto, atualmente, é 

uma loja de tapetes. Em meio a estas circunstâncias, os seus gestores consideram 

em voltar com este espaço e retomar o seu projeto original. 

O grupo que tem atuado no resgate do legado finlandês pretende propor a 

prefeitura que não se construa condomínios comerciais em torno do Clube, para que 

aquele espaço fique preservado. Como essas construções continuam, a ideia é que 

este tipo de crescimento aconteça na direção oposta ao centro finlandês, rumo à 

entrada de Penedo.  

Apesar da crise de oferta com a grande quantidade de lojas em relação à 

demanda, será lançado um novo complexo comercial e residencial chamado Nova 

Penedo, localizado ao lado do pórtico do destino. Como este condomínio estará 

próximo ao acesso a Via Dutra, estima-se que atrairá mais visitantes ao bairro. O 

projeto contempla mais de 588.000 m² de mata atlântica, tratamento de esgoto, 

ciclovias, licenças ambientais, propostas de reflorestamento e paisagismo, 20% da 

área total destinada à proteção ambiental, acessibilidade para deficientes físicos e 

uma rota alternativa de entrada e saída de Penedo. Serão construídas residências, 

alguns hotéis, restaurantes e shoppings, sendo um deles o Vila Europa, em que 

cada estabelecimento representará um país deste continente. Embora esta obra 

tenha responsabilidade ambiental, não considerou a importância de se manter a 

identidade finlandesa, para que o destino permaneça competitivo. Ela reafirma a 

postura de alguns comerciantes que, independentemente deste contexto étnico, 

consegue lucrar devido a sua localização. Pela magnitude do projeto é muito 

provável que os estabelecimentos tenham lucratividade, porém por conta dele 

muitas lojas dos diversos shoppings do Centrinho podem fechar.  

Ao longo desta problemática existe uma oportunidade, pois com esta provável 

crise, é possível que as lojas precisem se reconfigurar e vender produtos que 

realmente possam atrair visitantes. Isso poderia ajudar a melhorar a qualidade de 

produtos ofertados e mesmo dos serviços em Penedo. 
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4. ETNICIDADE EM PENEDO 

 

A partir da análise do desenvolvimento do turismo em Penedo, pode-se 

identificar que a etnicidade foi, desde o seu princípio, um forte atrativo para sua 

consolidação.  

Em 1929 criou-se uma colônia de finlandeses em Penedo e pode-se entender 

que o fator determinante para que perdurasse ao longo do tempo, diferentemente 

das demais colônias patrícias que se instalaram na América do Sul, foi a adoção da 

hospedaria desde o seu princípio, como uma alternativa de subsistência, o que ao 

longo do tempo, devido a sua localização estratégica entre os dois maiores centros 

emissores de turistas, que são as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, a 

consagrou como um destino turístico. 

Penedo tinha como atrativos, além de atributos naturais, como as cachoeiras 

e a paisagem bucólica, contexto perfeito para praticar o lazer, a excentricidade das 

hospedarias dos finlandeses, que permitia aos hóspedes conhecer, tanto a 

experiência surpreendente de viver em um ambiente isolado e sem eletricidade, 

como de se relacionar com uma nova cultura, com sua língua, culinária, costumes, 

vestimentas, músicas e crenças. Assim, os turistas que visitavam Penedo estavam 

em busca do exótico, a partir da oferta étnica local, em que eram identificados 

signos culturais diferenciadores na população receptora.  

De acordo com a teoria abordada por Grünewald (2003), quando a etnicidade 

é mobilizada como um atrativo turístico, as tradições e os demais elementos étnicos 

são fortalecidos, o que promove uma revitalização cultural de uma comunidade, bem 

como pode ser uma alternativa econômica para a mesma. Neste contexto, reforçar 

os laços com o passado da colônia pode atribuir mais prestígio ao grupo étnico, uma 

vez que, quando uma identidade étnica está ameaçada, a referência a um período 

anterior mais glorioso que o atual, pode orientar os seus membros e contribuir para 

uma ação coletiva. 

A partir das adversidades, conforme descrito anteriormente, os finlandeses 

desenvolveram produtos como geleias e chutneys, bem como desenvolveram 

artesanatos com buchas vegetais cultivadas na região, que se tornaram um símbolo 

do artesanato penedense, com a confecção de bolsas, chapéus e entre outros, 

sapatos. 
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Um artesanato genuíno (Figura 22 e 23), que é comercializado até hoje nos 

empreendimentos com o compromisso étnico, é a serigrafia, a partir de uma técnica 

trazida pelos finlandeses em que se faz pinturas em tecidos com motivos folclóricos, 

de forma que cada família tradicional finlandesa desenvolve estampas com 

motivações próprias. 

 

Figura 22 – Artesanato típico: Técnica em serigrafia, feito em Penedo 
com motivações finlandesas 

Fonte: Blog Kielo Artes
17

, 2014 

 

 
Figura 23 – Artesanato típico: Técnica em bordado, feito em Penedo com 
motivações finlandesas 

Fonte: Blog Kielo Artes
18

, 2014 

 

                                                           
17 Disponível em: http://kieloartes.blogspot.com.br 

Acesso em: 10 maio 2014  

18
 Disponível em: http://kieloartes.blogspot.com.br 

Acesso em: 10 maio 2014 
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Outro artesanato típico que tem herança da etnicidade dos imigrantes 

finlandeses é a produção de tapeçarias e vestimentas (Figura 24), feitas por teares 

trazidos pelos próprios. Inicialmente eram confeccionadas a partir da reutilização do 

material usado para armazenar grãos. Atualmente, é possível encontrar lugares, 

como O Tecelão, que expõem a réplica desses teares que são usadas até hoje para 

fazer mantas e tapetes com as mesmas técnicas, no entanto agora com materiais 

tradicionais. Contudo, a referência de tapeçaria em Penedo é a Galeria da Eila, um 

espaço cultural que expõe os trabalhos elaborados por Eila Ampula (Figura 25), uma 

imigrante finlandesa que foi percursora deste tipo de artesanato, bem como pintou 

quadros reconhecidos e expostos tanto no Brasil, quanto na Finlândia. As tapeçarias 

encontradas no Club Finlândia foram elaboradas por esta artista que deixou como 

herança para a comunidade as suas obras. Estes artesanatos, bem como a 

exposição dos quadros da Eila representam a etnicidade finlandesa de Penedo. 

 

 

Figura 24 – Tear do estabelecimento O Tecelão, com a produção de Tapeçarias 
comercializadas em Penedo 

Fonte: Blog Tecelagem Artesanal / Rodrigo Tecelão
19

, 2014 

 

                                                           
19 Disponível em: http://www.tecelagem-artesanal.blogspot.com.br/ 

Acesso em: 10 maio 2014 
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Figura 25 – Tapeçaria de Eila Ampula localizada no Clube Finlandês 

Fonte: Acervo próprio 

 

Logo, o turismo étnico de Penedo foi naturalmente consolidado, pela oferta de 

artesanatos genuínos, elaborados pelos colonos finlandeses ou locais que 

aprenderam suas técnicas, que atribuíram ao seu produto os traços culturais, não 

somente finlandeses, mas já transformados pelas circunstâncias do meio. 

Como anteriormente abordado, o legado étnico pode ser constatado pela 

existência de clubes sociais formados pelos imigrantes e no caso de Penedo há o 

Clube Finlandês, que originalmente servia como o único entretenimento para a 

população e um elo fortalecedor de sua cultura de origem. No clube, eles cantavam 

músicas finlandesas e posteriormente criaram um grupo de dança folclórica. Os 

turistas que se hospedavam nas pensões dos finlandeses eram levados aos bailes 

do clube e conheciam o grupo folclórico e isso consolidava a experiência étnica. Até 

nos dias atuais, o Clube continua como um importante meio de manutenção da 

etnicidade local, em que além dos bailes tradicionais, promove edições especiais, 

com festas finlandesas e com o uso de trajes típicos, como o Pikkujoulu, uma festa 

natalina tradicional, ou o Vappu, que é uma festa finlandesa, que em Penedo é feita 

sempre próximo ao feriado de 1º de Maio, para comemorar a chegada da primavera 

na Finlândia e costuma-se usar fantasias. 

A história dos finlandeses em Penedo tem um forte apelo turístico, pois há o 

recurso dos mitos fundadores, a partir da referência de um passado com uma 

origem e cultura finlandesa, que fundamentam uma etnia, conforme a teoria 

apresentada por Silva (2000) e ainda há a existência de uma figura providencial, que 

é o fundador da colônia, Toivo Uuskallio (Figura 26). 
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Figura 26 – Busto Toivo Uuskallio, 
localizado no Museu Finlandês 

Fonte: Acervo próprio 

Toivo Uuskallio é uma das personagens mais importantes na história da 

colônia finlandesa de Penedo, pois além dele ter sido o mentor de sua criação, a 

partir do seu chamado divino, foi uma figura que possibilitou a consolidação dela, ao 

resgatar constantemente os valores que a fundamentavam e ao motivar os colonos, 

mesmo com tantas adversidades, tais como as dificuldades econômicas, a partir dos 

problemas com o solo e as circunstâncias políticas. 

Além da função consolidadora de unir os colonos finlandeses por um 

propósito comum, Toivo Uuskallio criou uma colônia com diversas especificidades, 

assim, além de uma identidade étnica, a colônia foi fundamentada com elementos 

que podem despertar outros tipos de identificação, a partir de ideologias como o 

naturalismo, o nudismo, o vegetarianismo, a busca pela alimentação saudável e 

orgânica, a renúncia de uma sociedade capitalista e entre outros, a busca por uma 

auto subsistência. 

Segundo Woodward (1997), a culinária tem importância na construção das 

identidades e na mediação da cultura, uma vez que o consumo de alimentos pode 

indicar uma posição étnica ou religiosa dos sujeitos. Ao longo do tempo, a forma que 

as práticas alimentares são construídas tem sofrido influência de critérios morais, 

ecológicos e políticos. Assim, além da etnicidade finlandesa, é possível identificar-se 

com a história de Penedo, a partir do vegetarianismo adotado nos primórdios da 

colônia. 
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Apesar da história de Penedo ter elementos fundadores que atribuem uma 

atratividade étnica ao lugar, ao longo da história foi possível constatar fatos que 

interferiram no desenvolvimento da etnicidade no espaço turístico.  

As dificuldades financeiras, bem como os valores rígidos exigidos, motivaram 

os colonos a retornar ao país de origem, ou dispersar-se para outros lugares. Isso 

fez com que essa comunidade sofresse uma grande redução na sua população. Em 

um determinado momento foi necessário arrendar parte da fazenda, o que promoveu 

uma grande transformação na colônia, tanto no aspecto da configuração do 

território, como nos meios de subsistência, que deixaram de ser majoritariamente 

agrícola, para ser diversificado no ramo das construções. Essa realidade 

proporcionou autonomia aos colonos, o que provocou modificações sociais e 

substituiu os preceitos vegetarianos, naturalistas e morais desta comunidade.  

Paralelamente ao crescimento de Penedo, a partir do arrendamento de terras, 

construções de casas de veraneio e facilidades nas vias de acesso, houve o 

desenvolvimento dos meios de hospedagem, bem como de restaurantes e lojas. 

Nesse período, a antiga colônia já havia sofrido grandes transformações e as 

hospedarias já não eram exclusivamente dos colonos finlandeses. Empresários  

paulistas, cariocas e mineiros construíram diversos empreendimentos e buscaram 

meios para desenvolver o local como um turismo típico de cidades serranas, com 

imaginários construídos a partir dos símbolos de clima frio, de chalés, lareiras, bem 

como de um destino romântico e com festivais gastronômicos. 

Entre as décadas de 1970 e 1980 foi considerado o período de grande 

transformação de Penedo e por conta deste crescimento, nesta última década, este 

bairro deixa de ser considerado uma área rural e passa a ser considerado zona 

urbana (HILDÉN,1989). As residências e hotéis tinham luz elétrica e linha telefônica, 

bem como as principais ruas eram asfaltadas. Com a intensa construção de 

empreendimentos e moradias e a ausência de saneamento básico, as águas dos 

rios ficaram impróprias para banho.  

Na década de 1990, os comerciantes perceberam que havia muitos destinos 

com propostas semelhantes com o serviço que eles ofereciam e o contexto finlandês 

poderia ser um elemento diferenciador, no entanto a etnicidade havia sido 

dispersada. Por isso, decidiram resgatar o legado finlandês em Penedo. Com 

recursos da participação privada, construíram um condomínio comercial, com uma 

preocupação com a tematização do destino, a partir de uma padronização da 



76 
 

arquitetura reinterpretada, em que seus idealizadores julgavam ser típica da 

Finlândia. Com a finalidade de reforçar o elemento finlandês no empreendimento, 

todas as lojas tinham nomes escritos nesta língua e os lojistas usavam roupas 

caracterizadas.  Conhecido como Shopping do Papai Noel, ou Pequena Finlândia 

(Figura 27), o empreendimento foi planejado para que reproduzisse uma imagem 

que indicasse aos visitantes que aquele lugar tinha uma relação com a Finlândia.  

 
 Figura 27 – Pequena Finlândia 

 Fonte: Blog da Pousada Arboretum
20

, 2014 

 

Silva (2004) identifica que por uma perspectiva comercial, usa-se a artifício da 

criação da imagem desejada do lugar, em que são produzidos cenários com temas 

específicos e padronizados, que facilitam a identificação para o mercado, assim 

como promove o reconhecimento de uma marca de qualidade e distinção. Logo, a 

cenarização dos espaços é feita com o intuito de fortalecer as identidades visuais 

estratégicas e para atender a necessidade do consumo de imagens, pode haver 

reinterpretações, ou reproduções fantasiosas na paisagem que transformam o 

espaço turístico. Assim, as paisagens turísticas são produzidas para atender uma 

realidade idealizada, que determina a reprodução dos padrões estéticos e culturais.  

                                                           
20

 Disponível em: http://blblogdapousadaarboretum.blogspot.com.br/2010/03/fim-de-semana-em-

penedo.html 
Acesso em: 10 maio 2014 
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A partir das teorias apresentadas a respeito da importância da identidade 

visual no imaginário idealizado do local turístico, identificamos que o elemento 

finlandês poder ser reforçado em Penedo, a partir de artifícios como o uso da língua 

finlandesa nos estabelecimentos ou produtos comercializados (Figura 28, 29 e 30), 

ou até mesmo uma indicação que remeta uma referência à origem dos antigos 

colonos, como o nome de ruas e praças. Esses recursos colaboram com a 

consolidação da etnicidade finlandesa. 

 

Figura 28 – Pequena Finlândia: Loja Tonttulakki 

Fonte: Acervo próprio 

 

Figura 29 – Pequena Finlândia: Placas das ruas em finlandês 

Fonte: Acervo próprio 
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Figura 30 – O recurso comercial do elemento finlandês 

Fonte: Acervo próprio 

 

Barretto (2012) afirma que o turismo pode fortalecer o aspecto cultural de uma 

etnia, em que é possível reproduzir tradições com referência a um período 

específico que foi relevante a comunidade local. Porém, quando não há um respaldo 

histórico e cultural, o resultado são criações artificiais, desarticuladas da identidade 

étnica, que em algumas perspectivas não fortalece a mesma. 

 Observou-se durante a pesquisa de campo, que o Shopping Pequena 

Finlândia foi feito com uma proposta desarticulada com a população local, em que 

os colonos e seus descendentes não se identificaram com esta reprodução e assim 

este empreendimento foi considerado um atrativo artificial, que ao invés de fortalecer 

a etnia finlandesa no destino, dispersou o aspecto cultural da mesma e iniciou um 

processo de consumismo supérfluo em detrimento do consumo cultural. Com isso, 

anos mais tarde, Penedo transformou-se em um lugar identificado por uma 

aglomeração de shoppings, que ao longo das construções perdeu-se o elo com o 

tema finlandês e hoje há uma proposta generalista (Figura 31), não somente nas 

construções, como também nos produtos comercializados, como artesanatos 

descaracterizados, comprados no próprio local de origem dos visitantes, nos 

grandes centros comerciais do Rio de Janeiro e São Paulo.  
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Figura 31 – Shopping Azul, Centrinho de Penedo  

Fonte: Site Jovens Viajantes
21

, 2014 

 

Atualmente, uma personalidade muito importante em Penedo é a Dona Eva, 

uma imigrante finlandesa que tem um comércio considerado um ícone local. Ela é 

uma das poucas que tem mercadorias com algum laço étnico. Pode-se destacar os 

biscoitos artesanais típicos da Finlândia, chamados Piparkakku, como um dos 

principais produtos que evocam esta etnicidade. No entanto, boa parte dos 

artesanatos de sua loja são descaracterizados, pois são itens comprados no polo 

comercial Vinte e Cinco de Março, em São Paulo, e apenas com uma identificação 

decorativa escrita “Penedo-RJ”. Para os turistas, esses artigos já representam um 

autêntico artesanato penedense, apenas por identificar o lugar. O sucesso de suas 

vendas faz com que Dona Eva acredite que o seus produtos estão adequados, no 

entanto talvez pudessem fortalecer ainda mais a etnicidade.  

Barretto (2012) apresenta teorias de alguns autores que indicam a 

importância do artesanato na experiência turística, pois, para o visitante, o mesmo é 

considerado um símbolo de autenticidade, uma vez que representa o local visitado. 

Ainda que o objeto não seja original, a referência à Penedo, ou uma referência à 

Finlândia pode atribuir ao mesmo, o que a autora aborda como autenticidade 

turística. Desta forma, após a nossa pesquisa de campo, pudemos identificar 

artesanatos genuínos, que contribuem para etnicidade, bem como alguns não 

                                                           
21

 Disponível em: http://jovensviajantes.com/?p=276 
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relacionados com a história de Penedo ou dos seus antigos colonos, porém 

identificados como o nome do local, o que satisfaz muitos visitantes e, por fim, 

artesanatos descaracterizados, industrializados e que não fazem qualquer referência 

ao local e que foram identificados na maioria dos estabelecimentos comerciais  

(Figura 32). Este tipo de produto não contribui para a etnicidade em Penedo e 

prejudica a sua atratividade dentro do mercado turístico, tanto pela perda do 

elemento étnico, como por ameaçar o processo de diferenciação do produto turístico 

e arriscar a sua competitividade. 

 

Figura 32 – Artesanatos descaracterizados comercializados em 
Penedo 

Fonte: Acervo próprio 

 

Silva (2004) citou uma teoria em que na pós modernidade o turismo não é 

uma questão de identidade e auto realização, mas uma atividade de consumo. Os 

visitantes valorizam a ficção, o espetáculo e a sensação, de forma que as atrações 

temáticas tornam-se tendência em lugares turísticos. E a partir disso podemos 

identificar uma possível explicação para o desenvolvimento lucrativo do turismo de 

Penedo, a partir da disseminação de shoppings temáticos em função da dissipação 

da etnicidade local. Barretto (2012) explica que para os visitantes, a legitimidade do 

patrimônio turístico é mais relevante que a autenticidade do mesmo, uma vez que a 

sua satisfação é determinada pela capacidade de identificar a história fidedigna da 

região, independentemente se os produtos são originais ou construídos.  
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No entanto, há visitantes com diversas motivações e durante as entrevistas 

realizadas com os envolvidos com o resgate do legado finlandês em Penedo, os 

mesmos afirmaram que gostariam de atrair o perfil que antigamente 

predominantemente buscava o destino, que é aquele que valoriza o aspecto cultural 

e étnico do lugar. Porém, este grupo acredita que os atrativos artificiais afastam este 

público de seu produto. Além disso, o aumento da circulação de pessoas na região 

tem depreciado os atrativos naturais e sem este atributo toda a demanda está 

ameaçada. 

Poutignat e Streiff-Fernart (2011) explicam a teoria de que a etnicidade pode 

ser configurada em um grupo, a partir de processos criativos como a invenção de 

tradições, como uma forma de se estabelecer uma continuidade com o passado. 

Este processo não remete uma falta de autenticidade, pois a sentimento subjetivo 

dos sujeitos que desejam formar um grupo, a partir de marcadores que identificam 

como comuns entre eles é autêntico. E ainda assim, mesmo que a ação social deste 

grupo não fosse motivada por um elo étnico, é possível contribuir com o processo de 

resgate da etnicidade por outros meios de identificação, como por motivos 

ideológicos. 

Woodward (1997) explicou que a formação de identidades por processos 

históricos tem sido substituída por formas alternativas de identificação, assim é 

possível sensibilizar-se com a recuperação da identidade finlandesa de Penedo, 

tanto por partilhar esta origem, como por outras afinidades partilhadas, como causas 

ecológicas, causas vegetarianas, pela afinidade com a cultura finlandesa, ou pela 

admiração da história dos colonos, por exemplo.  

A partir desta reflexão é possível apresentar o movimento de um grupo em 

Penedo, que tem trabalhado para resgatar o legado finlandês e fortalecer a 

etnicidade local, de forma que nem todos são colonos ou descendentes, porém se 

identificaram com a causa por motivos ideológicos e tem contribuído plenamente 

para este processo. As formas alternativas de identificação tem ocorrido por parte de 

alguns hoteleiros, comerciantes, moradores e até visitantes.  

Este grupo tem atuado para reproduzir a tradição que era praticada nos 

tempos da colônia, como uma alternativa de manter o destino competitivo e 

recuperar os atributos étnicos, uma vez que o crescimento descontrolado da região 

tem sido acompanhado proporcionalmente pela artificialidade dos atrativos que, 

apesar de ter a função de atribuir um tema no local, tem descaracterizado o mesmo.  
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Uma das suas ações tem sido revitalizar o Baile Finlandês, devido a sua 

representatividade na história da colônia e sua riqueza étnica, e que apresentava 

uma decadência na frequência. Para isso, definiram uma periodicidade e 

remodelaram o evento, em que além do grupo folclórico oficial, que se apresentava 

apenas no final do baile, há outro formado por voluntários que ensaiaram as músicas 

para ensinar aos visitantes e assim, proporcionar mais interatividade e tornar o baile 

mais atrativo. 

Esses ensaios, além de ensinar a técnica das danças folclóricas, tem sido um 

importante encontro social que funcionou como um despertar para a comunidade. 

Uma vez que se tornou uma fonte de incentivo para conhecer a causa do grupo, a 

partir das aulas de dança, que ocorrem dentro do Clube Finlandês. Assim, as 

pessoas que buscam as aulas conhecem mais a história da colônia e ficam 

envolvidas com o resgate da sua herança cultural, ainda que não tenham a 

descendência partilhada. As aulas são lideradas por Dona Anneli Turunen, uma 

senhora finlandesa que migrou para Penedo após a fragmentação da colônia, na 

década de 1950, mas ainda assim é um legado vivo sobre a história da mesma e 

responsável por manter a tradição do grupo de dança folclórica (Figura 33), ao 

repassar o seu conhecimento a cada geração.  

 

Figura 33: Amigos da Dança Folclórica de Penedo – PKY (Penedon Kansantanssin Ystävat) 

Fonte: Página dos Amigos da Dança Folclórica de Penedo – PKY no Facebook
22

, 2014 
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Há outras ações elaboradas por este grupo, para recuperar a etnicidade 

finlandesa em Penedo. Uma delas foi a elaboração de um “Roteiro Finlandês” em 

que, diferentemente dos outros guias turísticos da região, não foi configurado por 

uma divulgação paga, mas de acordo com a relação do estabelecimento com o 

elemento finlandês. Este artifício é muito útil para os visitantes que buscam a 

influência étnica na região.  

O Roteiro Finlandês indica os atrativos étnicos (Figura 34), no entanto os 

visitantes podem ter alguma dificuldade em identificá-los, uma vez que o sistema de 

informação turística é desorganizado e muitas vezes as placas colocadas pela 

prefeitura encobrem alguns monumentos (Figura 35). É imprescindível a 

participação do Poder Público no desenvolvimento de um destino turístico, no 

entanto o grupo que tem trabalhado com o resgate da história dos finlandeses 

decidiu atuar de forma independente, devido à descrença deste setor, após o 

histórico que possui de corrupção.  

 

 Figura 34: Monumento dos 50 anos da Colônia Finlandesa, Praça Finlândia 

 Fonte: Acervo próprio 
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Figura 35 – Informação turística mal planejada: Visibilidade do monumento de homenagem ao 50º 
aniversário da colônia prejudicada  

Fonte: Acervo próprio 

 

Outra proposta do grupo foi a criação de uma feira de artesanato e comidas 

típicas, contudo, devido a falta de recursos humanos, não foi possível mantê-la. As 

poucas pessoas da região que tem o conhecimento da culinária finlandesa, ou do 

seu artesanato, não consideram vantajoso deixar seus estabelecimentos e 

comprometer-se ao primeiro sábado do mês dedicar-se para o evento.  

Um ponto a ser trabalhado é a falta de oportunidade dos visitantes em ter a 

experiência de conhecer as bebidas e comidas típicas finlandesas. Apenas um 

restaurante, chamado Koskenkorva, tem pratos da culinária finlandesa, os demais 

oferecem as trutas, que na verdade é um peixe encontrado com facilidade na região. 

Além disso, os hotéis que tem um laço com a etnicidade finlandesa oferecem, no 

café da manhã, pães e bolos com receitas típicas. No entanto, é necessário que 

mais estabelecimentos ofereçam esta culinária, para que a etnicidade possa ser 

fortalecida. 

O enfraquecimento da etnicidade local também foi motivado por algumas 

famílias que tem a descendência finlandesa e não reconhecem a importância de 



85 
 

manter a tradições articuladas no campo social, pois elas são consolidadas a partir 

da repetição e quando não reproduzidas aos seus descendentes e em sua 

sociedade, estão passíveis de desaparecer.  

Contudo, em Penedo há o Museu Finlandês que é um importante elo entre a 

etnicidade e a comunidade, uma vez que este espaço é “um meio de 

recontextualizar a cultura material e imaterial” (MARTINS, 2003), reunir elementos 

que representam a cultura finlandesa e reconstruir a história da colônia e assim, é 

uma ferramenta de recuperação da memória coletiva e de explorar uma época 

importante para a região. 

Próximo ao Museu, além do Clube Finlandês, há o “Casarão Penedo” que foi 

uma construção muito importante para a história da região. Este lugar foi usado para 

abrigar os finlandeses nos primórdios da colônia e sua história tem um grande 

potencial turístico. Porém, estava abandonado por anos e há pouco tempo foi 

comprado por um casal com descendência finlandesa. Por iniciativa própria, eles 

decidiram recuperar o lugar, resgatar toda a sua história e transformá–lo em um 

centro cultural e gastronômico.  

Com este novo atrativo, o grupo que tem procurado recuperar a etnicidade 

finlandesa em Penedo, propõe a criação de um novo núcleo turístico, como uma 

alternativa ao denominado Centrinho, que corresponde ao espaço com a 

aglomeração dos condomínios comerciais. Para isso, estão em busca de que a 

prefeitura limite as novas construções nos arredores da Praça Finlândia e permita 

que este perímetro fique preservado.  

A iniciativa de criar um novo núcleo turístico (Figura 36) é uma opção que 

pode fortalecer a etnicidade em Penedo, pois é uma oportunidade de recomeçar, de 

forma coerente, um planejamento que permita o visitante identificar de fato que 

neste lugar existe uma unidade étnica finlandesa. Para que isso ocorra, é necessário 

ainda integrar a população, seja ela com a descendência compartilhada ou não com 

os finlandeses, a partir de uma conscientização para a importância do patrimônio 

material e imaterial deixado por esses imigrantes. 
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Figura 36 – Núcleo Finlandês 

Fonte: Blog Clube Finlândia
23

, 2014 

Um possível questionamento a ser feito, quanto à etnicidade finlandesa em 

Penedo, é a dificuldade de se identificar elementos específicos da origem finlandesa 

neste lugar. Contudo, conforme a teoria apresentada por Silva (2000), a respeito do 

hibridismo no processo de produção de identidades, a legitimidade do elemento 

finlandês não precisar ter exclusivamente referência à Finlândia, mas 

contextualizado à cultura hibridizada dos colonos finlandeses de Penedo, que, ao 

passar pelo processo de migração tiveram seus traços culturais transformados. 

Assim, a etnicidade finlandesa de Penedo pode ser legitimada pelos símbolos 

presentes em Penedo, a partir do legado cultural hibridizado deixado pelos os 

colonos.  

Além disso, um desafio para identificar esta etnicidade é a desarticulação da 

cultura dos colonos finlandeses na comunidade. Porém Barth (1969) explica que a 

                                                           
23

 Disponível em: http://clubefinlandiablog.blogspot.com.br/2013/01/calendario-de-eventos-1-

semestre-de-2013.html 
Acesso em: 10 maio 2014 
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cultura não é o fator determinante para definir um grupo étnico e sim os fatores 

sociais. Assim, membros podem ter manifestações diferenciadas, contudo se houver 

o sentimento de pertença, a partir de uma identificação com uma identidade e o 

desejo de ser interpretado pela mesma, ele se submete a esta cultura. Logo, com o 

envolvimento de mais membros na articulação social da cultura finlandesa, a mesma 

pode tornar-se fortalecida. 

Desta forma, entende-se que a busca pela recuperação da etnicidade em 

Penedo é um movimento genuíno, que ocorreu a partir de um despertar da 

comunidade em perceber a importância do legado finlandês, tanto para valorizar o 

turismo local e consequentemente gerar divisas diretas ou indiretas para a 

população, como para contribuir para o resgate da memória coletiva, a partir da 

valorização da herança cultural desses imigrantes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo é um fenômeno que tem sido desenvolvido em muitos lugares, por 

promover resultados positivos nos seus campos sociais e econômicos, quando 

desenvolvido de forma organizada e com atuação responsável de todo o sistema 

que o abrange.  

A partir de uma perspectiva comercial, verificou-se que os destinos turísticos 

buscam a tematização de seus atrativos, para que seja produzida uma imagem 

desejada do lugar, de forma que a demanda absorva um imaginário e desenvolva o 

desejo de consumir a experiência turística projetada. 

Destinos turísticos buscam uma vantagem competitiva que pode ser 

conquistada a partir de uma oferta diferenciada e uma ação organizada dos 

envolvidos com turismo. Este processo, quando bem desenvolvido, atribui ao espaço 

turístico uma marca que designa qualidade e distinção, que enriquece o imaginário 

interpretado do mesmo.  

Ao analisar o desenvolvimento do turismo em Penedo, identificou-se que, 

desde o seu princípio, a etnicidade foi um fator determinante para a sua 

consolidação como lugar turístico, a partir da sua oferta diferenciada. Além disso, a 

atividade turística é a principal fonte de renda da região, logo manter a vantagem 

competitiva do destino é uma forma de garantir a qualidade de vida dos cidadãos 

penedenses, pois estão envolvidos direta ou indiretamente com este fenômeno.  

Uma vez que para manter a competitividade de um produto turístico é 

necessário comercializar uma marca que remeta a um imaginário diferenciado, 

Penedo precisa oferecer símbolos que indiquem a sua demanda que a sua ofer ta 

não pode ser experimentada em destinos concorrentes.  

Verificou-se que em Penedo, o processo de padronização, a partir do tema da 

colônia finlandesa, foi feito de forma desarticulada com a comunidade e isso atribuiu 

uma artificialidade aos atrativos turísticos. Em uma análise quantitativa, constatou-se 

um aumento de estabelecimentos hoteleiros, restaurantes e lojas, o que poderia 

indicar que houve um crescimento da atividade turística local. No entanto, ao fazer 

uma análise qualitativa, concluiu-se que o processo de tematização em Penedo 

impulsionou um tipo de turismo que valoriza o consumismo supérfluo e, desta forma, 

o espaço turístico foi preenchido com uma demanda motivada por compras. Como 
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um processo inverso, esta descaracterização provocada por uma tematização 

desarticulada, enfraquece a atratividade para um perfil que busca um consumo 

cultural. Por conta disso, os que buscam restaurar a etnicidade no turismo de 

Penedo afirmam que a qualidade do produto diminuiu.  

Verificou-se que, atualmente, Penedo como lugar turístico, é procurado pelos 

seus atrativos naturais, agregados pela atratividade do seu comércio direcionado a 

este público. No entanto, o crescimento desordenado tem prejudicado o seu 

ecossistema, de forma que o crescimento da atividade turística tem aumentado à 

probabilidade do turismo local entrar em declínio. Além disso, a própria aglomeração 

de comércios turísticos com produtos pouco competitivos ameaça a atratividade do 

lugar, uma vez que as lojas tem dificuldade de se manter e desta forma, a 

quantidade de condomínios comerciais com estabelecimentos vazios, atribuem um 

aspecto negativo que pode tornar o lugar menos atraente.  

Mesmo com a ameaça sobre os atrativos naturais e a oferta de lojas 

direcionadas ao turismo, identificou-se que há diversos hotéis que se beneficiaram 

com a demanda corporativa que se instalou em Penedo, a partir dos incentivos que 

a prefeitura criou e que resultou na instalação de diversas multinacionais que 

garantem ocupação a esses estabelecimentos. Por conta disso,  há hoteleiros que 

não se preocupam com os recursos naturais e tão pouco com a etnicidade 

finlandesa.  

Ainda que um grupo não seja prejudicado pela depreciação dos recursos 

naturais, há diversos hoteleiros que estão afastados do centro, onde tem a maior 

procura pelas empresas para hospedar os seus funcionários, e dificilmente 

conseguiriam manter sua demanda sem este atributo. Para além das circunstâncias 

econômicas, deve haver um compromisso com a população local, que seria 

prejudicada ao perder uma das suas principais opções de lazer e consequentemente 

sua qualidade de vida. E quanto à questão da mobilização da etnicidade, ainda que 

não seja incentivada por causas econômicas, há outros motivos, como o valor 

cultural deste resgate. 

Ao longo da pesquisa, verificamos que o principal desafio do resgate do 

elemento finlandês em Penedo é o número reduzido de colonos e descendentes e a 

abaixa articulação da sua etnia nas ações sociais na comunidade, desta forma, a 

maioria da população não reconhece esta cultura e este cenário contribui para o 

enfraquecimento das fronteiras étnicas e uma homogeneização da cultura local.  
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Contudo, ao sensibilizar todos para a importância do legado cultural finlandês 

e para o poder de ação a partir de uma causa comum, que pode ser potencializada 

com ações que buscam outros resgates, como dos bens naturais, de outras culturas 

locais e passados históricos, é possível desenvolver a população e torna-los sujeitos 

capazes que transformar a sua comunidade. 

Além disso, a etnicidade finlandesa em Penedo pode ser legitimada pela 

recuperação da cultura herdada dos colonos, que foi desenvolvida com o processo 

de migração, de forma que os traços culturais de sua origem finlandesa sofreram 

uma hibridização e assim, criou-se uma cultura própria dos colonos finlandeses de 

Penedo.  

Esta pesquisa se comprometeu em explicar além dos benefícios, de que 

forma seria possível mobilizar a comunidade penedense para a recuperação da 

etnicidade finlandesa, ainda que atualmente a maioria não herdasse essa etnia. A 

partir das teorias apresentadas, verifico-se que é possível mobilizar a etnicidade por 

diversas motivações, a partir de processos de identificação alternativos, como por 

afinidades compartilhadas, que podem ser por causas ecológicas, vegetarianas, pela 

afinidade com a cultura finlandesa, por admiração da história dos colonos, por 

exemplo, e não somente por uma descendência partilhada, além disso, os grupos 

costumam adotar uma identidade para ganhar status ou poder.  

A mobilização da etnicidade finlandesa pode promover benefícios em diversos 

aspectos para a população. Um deles é o compromisso com meios culturais, que 

possibilita o despertar para a importância da diversidade cultural e da manutenção 

da articulação das tradições nas ações sociais, a partir do processo de recuperação 

dos elementos finlandeses presentes na história de Penedo. O outro é uma melhoria 

nas relações sociais, em que este processo de mobilização pode desenvolver 

noções que favoreçam o respeito entre diferentes culturas, o que facilita a tolerância 

entre diferentes grupos. O meio ambiente também pode ser favorecido, uma vez que 

a ação em prol de um benefício coletivo pode desenvolver os envolvidos como 

sujeitos e assim, expandir a sua responsabilidade com a sociedade, o que poderia 

incentivá-los a mobilizar-se e ao demais, para este tipo de causa. A etnicidade 

finlandesa em Penedo pode produzir melhorias financeiras, pois atribui diferencial 

competitivo ao produto turístico e, a partir disso, à comunidade penedense e das 

regiões próximas podem se beneficiar, uma vez que estão envolvidas direta ou 

indiretamente com sua atividade turística. 
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Assim, conclui-se que a etnicidade finlandesa agrega valor cultural e 

competitividade no turismo de Penedo e pode ser mobilizada não somente por uma 

identidade étnica, mas por outras formas de identificação, como um meio de ação 

que promove ganhos em diversas causas, seja com os meios culturais, sociais, 

ambientais, ou econômicos. De forma que os efeitos positivos refletiriam não 

somente nos que tem a descendência finlandesa partilhada, como em toda a 

população, com o despertar para uma ação social consciente. 
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APÊNDICE A – Entrevista com a Secretária de Turismo de Itatiaia, Sra. Roberta 

Oliveira 

 

Transcrição da entrevista realizada em 13/11/2012. 

Entrevistada: Sra. Roberta Oliveira - Secretária de Turismo de Itatiaia 

Entrevistadora: Armele Moura Cruz 

Local: Clube Finlandês - Penedo – RJ 

 

Armele: Como a prefeitura lida com a identidade finlandesa no turismo de Penedo? 

Roberta: É uma questão super importante. Nós da prefeitura, Governo Municipal, 

estamos tentando trabalhar em parceria com as instituições que já lutam pela 

preservação da história da colonização, que é o caso do Clube Finlândia e o Museu 

Finlandês. Então, qualquer projeto, qualquer evento, a gente está disposto a apoiar. 

A prefeitura não teve nenhuma iniciativa para organizar essa questão; até porque 

depende muito da parceria com o Clube, com o Museu, mas é de fundamental 

importância, porque com essa colonização é que vieram as primeiras posadas em 

Penedo. Então essa parte histórica da recepção da hospedagem começou através 

dos finlandeses, recebendo os familiares, depois os amigos e depois já estavam 

nessa prática de meios de hospedagem e eles que introduziram a sauna no Brasil. 

Em Penedo que se iniciou o uso da sauna tão difundido no Brasil. 

 

Armele: O Clube e alguns empresários reclamam que não tem apoio da prefeitura, 

nenhuma ação para focar essa questão da identidade finlandesa em Penedo.  

Roberta: A prefeitura poderia até focar, mas existe um lado empresarial que reclama 

de tudo e não participa de nada. Então neste Governo atual, que já está há quatro 

anos, que ganhou a eleição e vai continuar o trabalho para mais quatro anos, a 

gente procurou trabalhar em algumas diretrizes na secretaria de turismo: A 

promoção e divulgação; a realização de eventos turísticos; a infraestrutura e a 

capacitação. Então, hoje eu estou fechando um ciclo de quatro anos com grandes 

projetos de qualificação de mão de obra, de capacitação para o turismo, que vai 

atingir oitocentas pessoas, por iniciativa do Governo. Contratamos o SEBRAE, 

pagando para que esses cursos aconteçam gratuitamente para a população. E essa 

população é o funcionário que já trabalha para o turismo, ela dá início ao 
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desempregado que quer uma oportunidade no mercado de trabalho, ela pode ser 

um estudante de ensino médio que já esta saindo para uma faculdade ou mesmo 

pensando no mercado de trabalho e para o próprio comerciante- empresário que 

quiser uma capacitação chancelada pelo SEBRAE que vai administrar esses cursos. 

Então esse é o foco da capacitação. A divulgação e a promoção, a gente participou 

de todos os eventos e feira de turismo no Rio e em São Paulo e são em média de 

cinco a seis eventos por ano, grandes feiras, o público ultrapassa vinte mil pessoas. 

Então, as feiras de turismo dos grandes centros emissores de turistas, em todas nós 

levamos com investimentos do município, da secretaria da prefeitura, o grupo de 

dança finlandesa, o grupo de dança folclórica, o PKY, que é grupo parceiro do Clube 

Finlândia, que são oito ou dez casais, que se apresentam no baile finlandês uma vez 

por mês, aos sábados, que acontece aqui no Clube, e que dançam com os turistas. 

A gente reconhece que é muito pouco, mas foi uma iniciativa, então onde nós vamos 

fazer a divulgação de Itatiaia, a promoção, o marketing, nós levamos o grupo ao vivo 

para que eles dancem, para que eles se apresentem nessas feiras e com isso 

aquele turista ou uma feira de agentes de viagem e operadoras, que tenha 

jornalistas, todo esse público especializado frequentam e observam que tem isso 

aqui. Nós apoiamos um evento que foi idealizado com iniciativa do Clube Finlândia, 

que foi a comemoração de oitenta anos da colônia finlandesa em 2009. Eles vieram, 

os primeiros, em 1929 e em 2009, o Clube Finlândia organizou um evento para 

comemorar os oitenta anos da colônia finlandesa e nós apoiamos, a prefeitura, 

institucionalmente. Todas as iniciativas que o Clube ou Museu Finlandês 

organizados com o apoio dos empresários, comerciantes, hoteleiros, donos de 

restaurantes e das lojinhas de artesanato, se eles se organizarem em uma 

associação, um entidade fortalecida e propuserem outro tipo de projeto, algum tipo 

de evento, nós estaremos sempre juntos. Só que a prefeitura não dar para fazer 

tudo. Em todo material promocional de Itatiaia é valorizada a questão da colônia 

finlandesa de Penedo. No vídeo que nós acabamos de fazer e estamos lançando 

hoje, você pode observar que uma boa parte referente à Penedo é se referindo a 

colônia finlandesa. Então os vídeos, os folders que nós fazemos..., a gente tem 

muitas iniciativas, mas infelizmente a crítica generalizada do comerciante é porque 

não participa de nada, ele não ajuda, ele não elabora um projeto, ele não apresenta 

e ele acaba reclamando porque não se organiza em associação com uma entidade 

que possa propor, apresentar projetos para que juntos, a sociedade, a iniciativa 
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privada e o governo municipal pudessem fazer alguma coisa mais concreta, isso na 

área de divulgação e promoção. Temos a infraestrutura que é outra vertente que eu 

não executo, a secretaria de turismo não sai executando obra de melhoria de rua, 

mas ela articula isso junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que 

melhore a infraestrutura, a questão do atendimento no portal de informações 

turísticas aqui de Penedo, no posto de informações turísticas lá no Parque Nacional, 

no centro da cidade, a sinalização turística que está precária, precisa ser reformada, 

mas a gente está dependendo da parceria com uma empresa, que é Mastercard, 

que está nos enrolando para dar uma definição. Estou esperando virar o ano, para 

que em Janeiro, ou eles assumem e se comprometem a executar essa reforma na 

sinalização turística ou nós vamos equipar com recurso próprio e vamos retirar a 

marca da Mastercard que está nas placas. Então, o que a gente identificar que não 

dar para executar com o orçamento da secretaria, que não é nossa função, uma 

obra, uma melhoria em uma rua, um acesso, isso tudo é com as outras secretarias e 

a gente vai acabar articulando. A ordem pública, com a questão da guarda 

municipal, para ordenar trânsito, principalmente nas áreas turísticas, todas essas 

articulação a gente tem feito. As secretarias estratégicas: meio ambiente, 

planejamento, ordem pública, cultura, tem participando das reuniões mensais do 

conselho municipal de turismo, com a gente. Esse conselho tem vários 

representantes de entidades e associações de todos os destinos turísticos do 

município que compõe o conselho, mas são as mesmas pessoas, são os mesmos 

dez, quinze empresários que participam de tudo, que apoiam tudo, eles não 

conseguem fazer que essas informações cheguem até aos demais, porque eles  não 

conseguem fortalecer essas associações que tem acentos no conselho. Aí a última 

diretriz que são os eventos turísticos, que eu apresentei no calendário de eventos, a 

gente investe pesado nos eventos, a gente realiza os eventos, toda a infraestrutura, 

a divulgação, a logística, o custo todo é da secretaria de turismo. Então, os 

empresários não aportam um centavo de recursos financeiros para você realizar um 

evento de motociclista durante três dias, sextas, sábados e domingos, em Agosto, 

que gera movimento de mais ou menos, vinte mil pessoas na região de Penedo, 

Itatiaia, Visconde de Mauá, no município todo sobra movimento, que acaba lotando 

a hotelaria de Resende que está a dez minutos daqui. O evento custa 

aproximadamente cem mil reais para a prefeitura, para o meu orçamento de turismo 

para três dias, eles dizem que não se faz nada. Então, tem um contrassenso aí, uma 
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insatisfação por parte empresarial, mas tem também uma omissão, uma não ação, 

uma não participação. Você está vendo o esforço que a gente está fazendo para se 

deslocar, para realizar esse evento em três localidades distantes, porque o 

município tem essa característica. Tem Penedo com a colônia finlandesa, com essa 

história, com esse centro turístico que aqui é: Aqui tem setenta e seis pousadas, 

mas de cinquenta restaurantes e lanchonetes, trezentos e cinquenta lojinhas de 

artesanatos. Lá em Maringá e Maromba, que a gente esteve ontem, na região de 

Visconde de Mauá, são mais oitenta pousadas e hotéis, mais cinquentas 

restaurantes, mais cem lojinhas de artesanatos, com os atrativos turísticos 

particulares de lá, como cachoeiras, passeios, gastronomia forte, requintada, aqui 

também.  E no centro da cidade nós temos todos os serviços públicos como Fórum, 

Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, bancos, comércio e o acesso à parte baixa 

do parque nacional, que é o grande atrativo do município, o principal, porque é o 

primeiro parque do Brasil, ele é o que dá nome ao parque e que dá nome a cidade. 

E o parque ter o mesmo nome da cidade só traz vantagens. É o que tem a 

montanha mais alta do estado do Rio de Janeiro, que é o Pico das Agulhas Negras. 

Dois mil setecentos e noventa e um metros. Então, os lugares são distantes e a 

gente consegue suavizar para fazer que todos os investimentos sejam feitos nos três 

lugares, eu tenho que pensar no turista que vai lá (Itatiaia), no que vem aqui e no 

que vai a Maringá. Voltando a falar sobre capacitação, esse projeto que vai atingir 

oitocentas pessoas é gratuito e o empresário que quiser mandar todos os 

funcionários pode, basta que ele os incentive, o funcionário vai estar melhor 

preparado, melhor qualificado e com certeza vai atender melhor o turista, e vai ficar 

mais satisfeito, vai elogiar o destino, vai elogiar o lugar e o turista vai voltar.  

 

Armele: A prefeitura tem alguma ação para recuperar as calçadas de Penedo, tendo 

em vista tantas reclamações dos turistas?  

Roberta: A gente tem um projeto que desde o ano de 2009 tentamos implantar, que 

é um projeto de calçadas para um trecho central aqui de Penedo. O prefeito 

conseguiu uma emenda parlamentar para realizar esse projeto. Só que como a 

prefeitura está inadimplente com a União há mais de quinze anos, com o nome sujo, 

CNPJ comprometido, com vinte e três restrições no Cadastro Único de Contribuinte 

do Governo Federal, a prefeitura levou três anos para limpar o nome da cidade, tirar 

todas essas restrições e garantir o CNPJ limpo e não comprometido com essas 
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dívidas. Eram quarenta milhões em dívidas, que ele renegociou todas e vai pagar 

tudo ate o ano de dois mil e vinte e nove. Então, só em dezembro de 2011, é que ele 

conseguiu limpar. Então ele tentou em cada ano repetir os projetos que ele buscou 

as emendas parlamentares na esperança de que todas as ações administrativas e 

jurídicas que o Governo estava fazendo para limpar a prefeitura elas estavam dando 

certo, mas na hora que ele conseguia a emenda e os recursos (um exemplo disso é 

o projeto das calçadas, quadras poliesportivas para as comunidades, creches, 

escolas) ele não conseguia realizar. Porque o orçamento só municipal não é o 

suficiente, então ele conseguiu as verbas federais e perdeu, conseguiu e perdeu a 

cada ano, por contas dessas dívidas que ele encontrou. Só que agora em dezembro 

do ano passado ele resolveu fazer um projeto maior com empréstimo do Invest Rio, 

que é uma agência de fomento do estado do Rio de Janeiro. Aí fez um projeto maior 

de revitalização de todo o centro comercial de Penedo, aí não seria só as calçadas, 

que é um projeto que vai pegar uma área muito maior, um retângulo que vai pegar a 

Avenida das Mangueiras, a Rua das Velas, a Avenida Brasil é a Rua Resende, que 

vai trazer a acessibilidade universal, paisagismo, revitalização, drenagem, 

pavimentação asfáltica, e calçadas. Então é um projeto muito maior e está orçado 

em três milhões de reais para ser executado, mas para pegar esse empréstimo ele 

teve que dar entrada na Câmara Municipal, nós apresentamos esse projeto aqui em 

São Pedro, em Dezembro, quando eu fiz o encerramento das atividades do conselho 

de turismo do ano de 2011. Nós trouxemos ainda o Ex-prefeito Gramado para falar 

um pouco da experiência dele, pois ele foi eleito por quatro mandatos e ele 

implantou o encontro do Natal Luz, lá, nós enchemos o Clube com cento e cinquenta 

pessoas para assistir a palestra dele e apresentamos aquele projeto de revitalização 

do centro de Penedo. O prefeito apresentou, demos entrada na Câmara Municipal 

em Fevereiro, o projeto de lei para a Câmara autorizar o executivo, que é o prefeito, 

a contratar esse empréstimo lá. A Câmara, por boicote político, por ano de eleição, 

infelizmente por ano de eleição eles queriam prejudicar o prefeito para que eles 

perdessem a eleição, até porque os vereadores que fizeram isso, os dois saíram 

candidatos a prefeito e o outro a vice, então os dois que eram da comissão que 

aprova o projeto, eles vetaram e o presidente ficou na situação de não colocar para 

votação e nós perdemos o prazo no Invest Rio. Porque esse tipo de operação tinha 

que ser realizado antes da eleição, então o prefeito começou a divulgar isso, eu 

comecei a divulgar isso no Conselho de Turismo e nas reuniões com os 
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empresários, a gente começou a divulgar na imprensa, isso começou a tomar uma 

proporção que eles ficaram com receio e acabaram colocando em votação em Julho. 

O Projeto de Lei ficou cinco meses parado na Câmara Municpal, para eles 

aprovarem uma coisa que a sociedade daqui queria, aí eles aprovaram em Julho 

esse projeto, agora o prefeito vai esperar essa época de chuva passar para dar 

continuidade. 

 

Armele: Qual é o prazo para concluir as obras? 

Roberta: A obra vai durar uns três meses no máximo, de três a quatro meses, o 

problema é começar agora, mas toda documentação para se iniciar o projeto já está 

aprovada, só precisa dessa lei da Câmara autorizando a contratação do empréstimo.  

Agora ele esta dando andamento a esse empréstimo junto ao governo de estado. 

Porque agora o município tem condições de pagar o financiamento, pois ele dobrou 

a arrecadação do município, ele trousse empresas, indústrias: Hyundai, uma nova 

fabrica da Michelin, a P&G,a IBRM (fábrica de cobres) que está se instalando e 

Itatiaia. Então ele dobrou a receita do município com o orçamento em quatro anos, 

então agora a gente vai conseguir fazer grandes investimentos, até no turismo, coisa 

que a gente ficou um pouco engessado nesses quatro anos de não ter recursos para 

investir, você faz o que dar: faz uma promoção, a capacitação a gente não 

conseguiu fazer, estamos fazendo nesse último ano, eventos turísticos, promoção e 

divulgação, marketing, algumas coisas de infraestrutura, mas não foi o suficiente e 

ele não podia priorizar só o turismo, ele tinha diversas outras áreas, educação, 

saúde, assistência social, obras, lazer, cultura e esportes e meio ambiente. Então o 

pessoal precisa entender que o orçamento não é cem por cento para o turismo, é 

um por cento. São vinte e cinco por cento para a educação, quinze por cento para a 

saúde, que são obrigatórios pela Constituição e ele não aplicou o mínimo, ele 

aplicou muito mais do que isso e ainda as pessoas reclamam, então é muito difícil.   

 

 Armele: O que a prefeitura pensa sobre a construção de shoppings?    

Roberta: Eu acho que tem que respeitar a legislação. Eles reclamam, o setor 

comercial acha que tem que limitar, tem que baixar uma lei para não permitir mais a 

instalação de nenhum outro empreendimento. Se existe um plano diretor, se existe 

uma legislação de uso e ocupação do solo e um código de posturas, isso é um 
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conjunto de leis municipais que determinam como os empreendimentos devem ser 

construídos, as licenças que eles tem que ter: ambientais, a questão de pavimentos, 

só pode ter até dois pavimentos, três pavimentos. Então tudo isso foi discutido na 

elaboração do plano diretor, foi aprovado no plano diretor e é uma lei municipal, foi 

discutido com a sociedade, aprovado pela câmara e a prefeitura tem que implantar. 

Esses estabelecimentos tem todas as licenças, estão totalmente legalizados, como 

que o município vai impedir que esse comércio funcione. Infelizmente é uma questão 

de demanda, mercado, lei da oferta e da procura, tem lojas vazias, tem muitos 

shoppings, eu particularmente acho que tem coisa até demais. Mas como você vai 

falar para o investidor que ele não pode comprar um terreno aqui e construir mais 

um shopping? A não ser que houvesse uma movimentação da sociedade para isso, 

que ele se organizasse de fato, não em grupos dez, vinte, trinta pessoas, a gente 

está falando de um universo de uma localidade. Se houver uma movimentação da 

sociedade que requeira isso ao Governo do município, e que haja um amparo legal, 

que o procurador jurídico entenda isso para fazer um decreto, uma lei municipal 

proibindo novas construções, tudo bem! Agora, eu não vejo como você impedir de 

empresários e investidores que vão gerar receitas, que vão gerar empregos e que 

querem implantar os seus negócios aqui, dentro da legislação vigente. Se eles 

respeitarem todas as normas técnicas da legislação municipal, estadual, federal, a 

lei ambiental, como você vai impedir?  

 

Armele: E os hotéis? 

Roberta: É a mesma coisa. Se ele construir adequadamente, tiver lá a sua fossa, 

filtro, sumidouro, a sua estação de tratamento de esgoto, se ele não estiver jogando 

o seu esgoto no rio, se ele construir adequadamente ele não tem porque ser 

impedido de ser construído. 

 

Armele: Mas atualmente a prefeitura regula isso? 

Roberta: Atualmente, os que já existem tem constatado que são poluidores sim. 

Então, o que aconteceu? Então, nesse governo a secretaria apontou isso para o 

prefeito. Eles conseguiram um convênio com o governo do estado, que pagou uma 

consultoria, que levou quase dois anos fazendo um diagnóstico da situação atual, 

saneamento básico da cidade e da captação e distribuição de água da cidade. 
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Então, hoje a gente tem um Raio-X de quais são os problemas de saneamento, de 

distribuição de água e captação e de lixo. Então, vai ter uma rodada agora na 

semana que vem, dia vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove aqui em Penedo, em 

Maringá, e no centro para a sociedade participar da apresentação deste plano de 

saneamento do município, que foi um diagnóstico feito por uma consultoria, 

contratada pelo governo do estado, do INEA, para o município, então foi um projeto 

caríssimo, que o Governo do Estado pagou porque o prefeito buscou isso. Agora, 

para implantar eu já soube, já conversei, que são noventa milhões para você 

implantar uma fiscalização na questão de saneamento desses poluidores, todas as 

estações de tratamento de esgotos que precisam ser realizadas, novas captações 

de água, tratamento dessa água, distribuição. Essa rede tem mais de vinte anos que 

ela existe, então nunca ninguém se preocupou em mexer nisso, porque isso dá 

trabalho, é caro e não aparece, porque é em baixo da terra. Então, eu tenho certeza 

que agora o Governo vai conseguir, nem que implante isso por etapas, uma primeira 

etapa, uma segunda etapa, que seja um projeto de cinco anos, oito anos, dez anos, 

um ano, não sei. É área ambiental, mas está preocupada com isso sim.  E os 

grandes poluidores podem ser os comerciantes, os moradores... não tenho 

condições de te dizer isso, mas existe esse fato.      

 

Armele: Este ano houve uma polêmica na questão de queima de fogos no Réveillon 

por aqui ser uma área de proteção ambiental. Qual foi o posicionamento da 

prefeitura em relação a isso? 

Roberta: Os empresários queriam o apoio da prefeitura na queima de fogos para o 

Réveillon e a gente teve um pedido de uma associação protetora dos animais, que 

procurou o prefeito, mandou o e-mail querendo que a prefeitura não apoiasse essa 

queima de fogos. Então, nós recebemos pedidos de dois lados da sociedade: um do 

conselho dos empresários e outro dessa sociedade. O prefeito me incumbiu de fazer 

uma reunião, de organizar essas pessoas, eu chamei todos os envolvidos, quem 

queria, quem não queria, fizemos uma reunião aqui em Penedo e o bom senso 

prevaleceu de que não se apoiasse por iniciativa pública, com recursos, o Réveillon 

em Penedo, com queima de fogos. Os empresários que tinham esse desejo 

entenderam e o ambientalistas, a sociedade protetora dos animais, que essas 

pessoas estavam em maioria e que isso tinha uma decisão de consenso, até alguns 

comerciantes do conselho de turismo, que tem assento no conselho, que estão 
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comigo todos os meses entenderam também e apoiaram a iniciativa desses, de que 

a prefeitura não se envolvesse nisso e de não apoiar financeiramente, porque aí 

você acaba institucionalizando o apoio financeiro com recursos públicos. Não 

fizemos, retiramos o apoio e eles entenderam, mas infelizmente existem iniciativas 

de empresas, pousadas, restaurantes, comércios e até casas de famílias que tem 

pessoas que soltam sem apoio financeiro de ninguém, elas mesmas compram e 

soltam, e isso aconteceu. Aí essas pessoas ficaram chateadas, porque queriam que 

realmente o prefeito tentasse em uma legislação municipal voltada para proibir 

esses tipos de fogos aqui em Penedo, por ser uma área de proteção ambiental. Ele 

está estudando isso com a secretaria de meio ambiente e com a procuradoria 

jurídica, se ele pode proibir e se ele vai ter condição de fiscalizar, porque só proibir 

não adianta, ele faz a lei, passa na Câmara, decreta a proibição dos fogos em 

Penedo, se não houver um sistema de punição, as pessoas vão continuar soltando. 

 

Armele: A galeria da Eila fica em uma rua identificada com uma placa escrita Rua 

do Beco. A Laura tentou mudar para Rua da Galeria e já está tudo formalizado no 

IPTU como Rua da Galeria, só falta a placa, mas a prefeitura não manda. Ela 

chegou a colocar uma placa por conta própria e a prefeitura foi lá e a tirou. 

Roberta: Eu não sabia disso, tem saber para quem ela solicitou, eu vou até procurar 

saber. Ela pediu isso para a secretaria de obras? A falha foi de outro setor, acontece 

isso de falhar no serviço público, não dar para ser cem por cento o tempo todo. São 

detalhes que a gente desconhecer, não tenho essa informação, então eu não tenho 

como te responder. Eu vou verificar com qual secretaria ela falou o vou resolver. Se 

no IPTU já está com esse nome eu não vejo problema nenhum de ir lá e colocar.  
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APÊNDICE B – Entrevista com Sr. Mika e Sra. Soile, proprietários do Casarão 

Penedo 

 

Transcrição da entrevista realizada em 19/01/2013. 

Entrevistados: Sr. Mika e Sra. Soile, proprietários do Casarão Penedo 

Entrevistadora: Armele Moura Cruz 

Local: Museu Finlandês - Penedo – RJ 

 

Armele: Qual é o projeto que vocês planejam para o Casarão? 

Soile: Um projeto cultural talvez não chamasse tanto atenção, então resolvemos 

criar um centro de experiências gastronômicas. Tem um Boteco na frente da avenida 

principal, de fácil acesso. A gente vai fazer com que a pessoa que vá consumir um 

refrigerante, por exemplo, chegue e se interesse pela história de Penedo.   Ele verá 

as fotos antigas que despertarão a curiosidade do visitante. Ao entrar no Casarão, 

pode conhecer a história mais profundamente.  A nossa cozinha (no restaurante 

construído na parte externa) será um misto de comida finlandesa com o que os 

colonos queriam fazer, como uma alimentação mais saudável. Quando o Casarão 

tiver pronto, a gente pretende fazer uma cozinha colonial lá dentro. Terá 

apresentações de artes, apresentação de música, teatro, não exclusivo da Finlândia.  

 

Armele: Você acha que Penedo tem explorado o seu lado cultural? 

Soile: Não, está muito comercial. Muitas pessoas falam que Penedo tem público 

para isso, porém antigamente Penedo só tinha esse público, para visitar uma lojinha 

escondida no meio do mato. Era um público sedente de coisa exótica, de cultura. 

Atualmente, tudo está muito focado no centro. Este público agora não tem mais 

onde ir. 

Mika: O problema é que não é fácil encontrar essas coisas. Tem alguns “destinos” 

com qualidade, como o Atelier da Laura, por exemplo, e várias outras. Mas 

perdemos nossa marca de qualidade, mas não é tão grave, é completamente 

possível recuperar essa marca de qualidade. Eu não espero nada da prefeitura. Não 

vão fazer nada para divulgar a cultura aqui. Devemos ser nós mesmos. O nosso 

produto, podemos ainda salvar, mas para salvar nosso produto, nosso Penedo, cada 

um de nós tem que investir. Investir tempo, nosso conhecimento e também dinheiro. 
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Soile: As coisas não vem de graça como antigamente. A gente vai ter que trabalhar 

mais, pois a competição está muito grande. A gente precisa realmente mostrar um 

diferencial para atrair o público. 

 

Armele: Vocês acham as famílias dos descendentes estão envolvidos com esta 

recuperação? 

Mika: Eu acho que sim. Se você vê no Clube agora, você algumas famílias 

descendentes e alguns brasileiros trabalhando juntos, há décadas salvando esta 

cultura. Não são só os colonos, são brasileiros que tem esta visão. Atualmente há 

trinta famílias descendentes e Penedo tem quinze mil habitantes. Muitos que tem 

origem finlandesa estão velhinhos e eu não acho que uma pessoa de setenta ou 

oitenta anos tem que ser muito ativa. Eles foram os fundadores disso tudo. 

 

Armele: Qual é a visão de vocês sobre as construções dos shoppings? 

Mika: Eu acho que alguns desses shoppings vão ter dificuldades, dessas lojinhas 

conseguirem vender. Para alguns foi um bom para algumas, mas um negócio muito 

rápido. O nosso objetivo é criar um negócio que pode ser interessantes para 

diversas gerações e não para um ano, um prazo longo. 

 

Armele: Vocês acham que podem explorar o vegetarianismo nos seus 

restaurantes? 

Mika: Eu acho um aspecto muito interessante. Pode ser que aqui, algum dia, 

abriremos um restaurante vegetariano. Eu acho que esse é um estilo de vida que 

atrai gente sofisticada que faz parte de uma cultura urbana, que pode atrair gente de 

São Paulo e Rio de Janeiro. Porque eu acho que o veganismo no Brasil, de certa 

forma, começou aqui. A ideia dos finlandeses era essa, do veganismo e não havia 

outra colônia utópica vegana, como essa aqui. 
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APÊNDICE C – Entrevista com o responsável pelo projeto Viva Penedo, Sr. 

Hugo Souza e com o presidente do Clube Finlandês, Sr. Otávio dos Santos 

 

Transcrição da entrevista realizada em 20/11/2012. 

Entrevistados: Sr. Hugo Souza (Viva Penedo) e Sr. Otávio dos Santos (Presidente 

do Clube Finlandês) 

Entrevistadora: Armele Moura Cruz 

Local: Museu Finlandês - Penedo - RJ 

 

Armele: Você acha que os hotéis estão envolvidos com a causa do resgate da 

cultura finlandesa? 

Hugo: A maioria dos hotéis não apoia. O que falta é a compreensão, não só dos 

hotéis, mas dos lojistas de entender que Penedo finlandês forte, a valorização do 

legado finlandês, da riquíssima cultura finlandesa em Penedo, será bom para todo 

mundo, quem tem negócios, quem gosta de morar aqui. O número de empresários 

que tem apoiado tem aumentado, graças à informação que o Penedo finlandês está 

vivo de novo, que o Clube Finlândia está ficando forte. 

 

Armele: Você acha que a recuperação do Casarão pode ajudar neste processo? 

Hugo: A recuperação do casarão dá um ânimo, porque ver o lugar onde tudo 

começou abandonado, no meio do mato é desanimador. E aí chega o Mika e a  

Soile com esse projeto deles de reativar, de restaurar, de fazer um restaurante 

escandinavo, de apoiar os projetos do Clube. A gente acredita nesta área aqui, 

como uma alternativa a quem vem para Penedo em busca de tranquilidade, um 

penedo mais cultural. Porque ainda que no centrinho tenha algumas coisas boas, 

está muito descaracterizado em relação ao que era a colônia, até nem muitos anos 

atrás. A grande transformação de Penedo talvez tenha acontecido nos últimos 15 ou 

20 anos, com a construção dos shoppings, dois andares da vida, asfalto para tudo 

quanto é lado, trenzinho, hotel do papai noel, essas coisas que não tem nada haver 

com Penedo. Penedo tinha potencial para ser um grande parque turístico temático 

dessa história única da migração finlandesa. A questão da aventura tropical dos 

nórdicos tem muito apelo turístico. Isso aqui deveria estar lotado de totens 

explicativos, de mais atrações turísticas calcadas neste legado finlandês.  
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Armele: Os lojistas afirmam que não tem como mais sustentar o título de colônia 

finlandesa, pois não há mais atrativos finlandeses na percepção deles. 

Hugo: De finlandês mesmo reside no Clube, no Museu, no projeto do Casarão. A 

Pequena Finlandia é um projeto legal, porém está muito descaracterizada. Antes os 

lojistas andavam caracterizados. Ondo hoje é uma pista de autorama, do lado da 

casa do Papai Noel, havia um projeto para ser uma oficina de brinquedos, para 

reformar brinquedos usados e dar para as crianças, é a oficina do Papai Noel, como 

tem na Finlândia, hoje está uma aberração. A maior construção do Pequena 

Finlândia atualmente é uma loja de tapetes, porém era uma centro cultural, sobre um 

artista de musica clássica finlandesa. Ouvi falar em um movimento para no futuro 

voltar com o centro cultural. Mas Penedo hoje está melhor do que 4 e 5 anos atrás, a 

tendência é de recuperação de Penedo. As pessoas procuram na internet e buscam 

por pousadas como, pousada finlandia, pousada lapônia, hotel do Papai Noel. Não 

estou tirando o mérito dessas pousadas, mas aqui em penedo tem muitas pousadas 

realmente históricas, que tem muito mais haver, até com proprietários finlandeses. 

 

Armele: As pessoas identificam tanto o interesse pela gastronomia de Penedo, 

porém o que é finlandês mesmo, não demonstram interesse. 

Hugo: Pode parecer presunçoso, mas eu insisto na ideia de educar o turista que 

vem para penedo. E não ficar com aquela história de “ah vamos deixar a ralé lá para 

baixo e pegar só o turista de qualidade”. Eu acho que todo turista pode ser um 

turista de qualidade. A questão é ele está informado sobre as coisas legais de 

Penedo, dele ter acesso a esta informação, ver imagens, ver que é legal. Tem muita 

gente que chega ao baile já torcendo o nariz, pedindo para ver como está o lugar 

antes de entrar, porque acha que é uma coisa cafona, falar em baile já é uma coisa 

complicada, porque parece coisa de terceira idade. Noventa e nove por cento das 

pessoas que vão e ficam, saem do baile encantados. Dificilmente alguém sai do 

baile achando que foi ruim, talvez na época ruim, mas agora de um ano para cá não.  

 

Armele: Sobre o Vappu, eu achei que seria um festival, envolvendo Penedo inteiro. 

Porém, quando perguntei aos funcionários dos restaurantes e lojas, eles não sabiam 

que ia acontecer, com exceção do Zermatti.  Eu até achei que estivessem sabotando 

o evento, para não perder o cliente da noite.  Então eu perguntei se eles 
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acreditavam que o Baile Finlandes é um concorrente deles. Por unanimidade 

disseram que não, que era outro público, ou quem vai baile pode, antes ou depois, 

comer no restaurante. 

Hugo: O cara do restaurante tem que entender que ele pode perder três ou quatro 

casais na noite do baile, ou melhor não vai chegar a perder porque tem fila para 

entrar em restaurante. Mas depois aquele casal vai perceber que Penedo é diferente 

de Mauá, de Campos do Jordão, de outros destinos concorrentes e vão trazer mais 

gente. E quando vier mais gente, certamente vai mais gente no restaurante dele. 

Precisa parar de olhar só o próximo final de semana ou feriado e olhar em longo 

prazo. O sucesso empresarial de Penedo depende do sucesso de preservação do 

legado finlandês.  

 

Armele: Com a chegada das empresas, os restaurantes e hotéis estão em uma fase 

interessante. Final de semana tem gente e durante a semana também. 

Hugo: Eles estão em uma fase que tudo cai muito fácil. Quem frequenta penedo há 

muito tempo sente que o nível dos restaurantes diminuiu, porque como sempre tem 

público, não precisam caprichar muito. Não tem um festival gastronômico, porque 

não precisam. Mauá tem três festivais ao longo do ano, porque precisam chamar 

turistas para subir a serra. 

Otávio: Os hotéis estão faturando durante a semana e no final de semana o que vier 

é lucro. Sabotam os demais hotéis. Os restaurantes e lojas não vão indicar o Museu, 

porque eventualmente o cliente pode deixar de comprar nele para comprar um 

legitimo artesanato finlandês. Como que um garçom de um restaurante de uma 

colônia finlandesa não conhece a história da colônia, não treinam o funcionário para 

saber explicar sobre os atrativos? Penedo só sobrevive, porque está entre as duas 

cidades mais importantes do Brasil. Se esse mesmo empresário  estivesse em 

Mauá, ou em qualquer cidade que não estivesse na beira da estrada. Como que em 

Penedo, que tem empresário, dono de restaurante que invade a rua, ele vai se 

preocupar com o turista e vai indicar um turismo qualidade, cultural? Que joga a 

fossa na Rua das Velas quando tiver pouco movimento. Ou o hotel que aproveita a 

enxurrada para ligar uma bomba na fossa e jogar no rio das pedras. Não tem como 

mudar a mentalidade desses empresários. Cabe a quem quiser preservar a colônia 

de uma forma estratégica e positivar parar para pensar e trabalhar. 
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APÊNDICE D – Entrevista com a responsável pelo Museu Finlandês, Sra. 

Helena Hildén 

 

Transcrição da entrevista realizada em 20/01/2013. 

Entrevistada: Sra. Helena Hildén – Responsável pelo Museu Finlandês 

Entrevistadora: Armele Moura Cruz 

Local: Museu Finlandês - Penedo – RJ 

 

Armele: Quais são as maiores dificuldades que você sente para manter o Museu? 

Helena: A maior dificuldade são a falta de recursos, humanos e financeiros.  

 

Armele: Vocês tem algum tipo de apoio da prefeitura ou dos empresários? 

Helena: Não temos nenhum apoio da prefeitura, nem dos empresários locais. 

Sobrevivemos com o ingresso que nós cobramos e mal conseguimos sobreviver 

com isso. 

 

Armele: Você acha que a situação para o Museu melhorou nos últimos tempos ou 

piorou?   

Helena: Piorou. Depois que começaram a construir os shoppings lá em baixo piorou 

a frequência no Museu. O tipo de público que frequenta Penedo mudou. Começaram 

a vir pessoas que não se interessam por cultura, que só querem passear nas 

lojinhas. 

 

Armele: Quando você acha que foi o melhor período para o Museu? 

Helena: O melhor período foi quando ele foi doado aqui para o Clube Finlândia, em 

1993 até 1998. O ano de 1998 foi um ano bom, pois a inauguração da Casa do 

Papai Noel ainda trouxe muita gente. Então o Museu tinha uma frequência de 500 

pessoas por mês e atualmente, a frequência que temos é de 200, 230 por mês, caiu 

pela metade.  

 

Armele: Você acha que as pessoas sabem do Museu por que fonte? 

Helena: Eu acho que só de passar na frente e ver a placa. Alguns hotéis até 

indicam, mas muitos nem sabem que existe o Museu. 
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Armele: O Otávio (presidente do Clube) disse que vocês querem transformar esta 

área preservada com o elemento finlandês. 

Helena: Isso, essa área seria um núcleo, pois lá embaixo já está estragado. Seria 

difícil recuperar aquilo lá embaixo. Então a proposta seria conservar esta parte que 

está, eu não diria mais finlandesa, mas mais original, como era no começo. Então é 

tentar evitar que venha algum shopping para esta parte aqui. 

 

Armele: Vocês estão fazendo alguma ação para isso? 

Helena: Itatiaia está estudando um novo Plano Diretor. A nossa ideia é incluir neste 

Plano que esta área seja preservada, que não seria possível construir um 

empreendimento grande neste núcleo. 

 

Armele: O Otávio informou que vocês terminaram o Estatuto do Museu, com isso 

conseguiram alguma verba com alguma empresa? 

Helena: Por enquanto não, pois terminamos de fazer o Estatuto agora e depende de 

nós fazermos um projeto para apresentar as empresas. Eu acho que o caminho é 

esse, com as empresas, com a iniciativa privada. 

 

Armele: Você tem algum projeto em mente para o Museu? 

Helena: Eu tenho um projeto, pessoal, de ver o Museu sair deste local. Eu acho que 

este local não é nada apropriado para um museu. Nós temos um tremendo problema 

de umidade neste lugar, nós temos o problema das escadas que impede o acesso 

das pessoas. A maioria dos frequentadores são de idade, quantas vezes as pessoas 

deixar de visitar o Museu, porque se assustam com esse degrau, imagina o resto. E 

aquele ambiente está estragando a nossa coleção. Já perdemos peças. O meu 

sonho é ver um prédio devidamente construído para museu. 

 

Armele: Você tem em mente algum lugar aqui? 

Helena: O Clube Finlândia tem um terreno (onde tem o campo de futebol, na 

Avenida das Mangueiras), ou até aproveitar este espaço, mas talvez levar o museu 

lá para cima (no segundo andar). 
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Armele: No segundo andar, tem um espaço fechado. O que tem lá? 

Helena: O segundo andar tem uma biblioteca com mais de dez mil livros, mas não 

podemos abrir para o público, porque não temos ninguém disponível para ficar lá 

para atender. Um dos meus sonhos é poder manter a biblioteca disponível para 

todos.  

 

Armele: Você acha que as pessoas reconhecem o papel que sua mãe teve ao criar 

o Museu? 

Helena: Sim, se não fosse por este museu, talvez não existisse mais a colônia 

finlandesa, é o que segura. 

 

Armele: Como você vê a participação dos descendentes aqui? 

Helena: Eu vejo uma participação muito fraca, cada um cuidando da sua vida. Não 

tem o interesse de participar do Clube Finlândia, ou do Museu. 

 

Armele: Com a divulgação na Pequena Finlândia sobre o Clube, você acha que teve 

algum aumento de público no Museu?  

Helena: Eles estão divulgando mais o Clube que o Museu e as pessoas não 

relacionam o Museu com o Clube, então não fez diferença para o Museu. 

 

Armele: O guia turístico “Roteiro Finlandês” não é encontrado em muitos lugares.  

Helena: Isso é por uma falta de recursos humanos, não temos gente possa leva-lo 

em todos os lugares. E tem lugares que não aceitam, tem lugares que não fazem 

divulgação nossa. E tem que ser finlandês para aparecer e tem que ser autêntico, 

não pode fingir. Botar o nome “Sorvete Finlandês” não significa que o sorvete é 

finlandês 

 

Armele: E a feira de artesanato? 

Helena: Não deu certo por falta de recursos, não tinha gente suficiente para expor 

na feira. Os descendentes de finlandeses não estão mantendo a colônia finlandesa. 

Nós temos restaurante de descendente de finlandês que não vende nada de 

finlandês, nós temos lojas de descendentes de finlandês que não vende mais nada 
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de finlandês. Eles não sabem enxergar o pilão que é isso. O que nos caracteriza é a 

colônia finlandesa e eles não estão enxergando isso.  

 

Armele: Talvez isso possa acontecer por alguns descendentes não conhecerem a 

história da colônia? 

Helena: Sim. A falta de conhecimento da importância da colônia e da própria história 

dela se dá pela colônia ter sido de camponeses, então tinha pessoas com o nível 

cultural que não estudaram muito. Uma parte da colônia é camponesa e não 

entende a importância de manter a cultura da colônia. Outra parte, como os Hildén e 

os Fagerlande estudam e entendem esta importância.  

 

Armele: A criação de um novo núcleo finlandês em Penedo terá um forte apelo 

turístico, mas isso de ser sinalizado, com a criação de placas... 

Helena: É importante a divulgação para que aqui se consagre como um novo 

núcleo, porém com o cuidado do uso de placas, para que não ocorra como que 

colocou a prefeitura que colocou um totem na frente da praça que tem um 

monumento de comemoração dos 50 anos, com um monte de placa, atrapalhando o 

monumento finlandês.  Tem muita divulgação que é degradante, que estraga 

penedo. Tem que ser cuidadosa a distribuição das placas de informação. 

 

Armele: Há uma intensa circulação de diferentes guias turísticos em Penedo.  

Helena: Os criadores só pensam no lado comercial, eles não querem divulgar a 

colônia finlandesa, só pensam no dinheiro que vão ganhar dos comerciantes para 

divulgar aquele mapa. Ele circula durante um tempo e depois desaparece e depois 

vem outro comerciante com a mesma ideia. 

 

Armele: O que você acha do evento Festival de peixes nórdicos? .  

Helena: Eu sou muito crítica esse festival de peixes nórdicos. São os mesmos 

restaurantes que vão fazer. Eu vi a lista e o cardápio, não está muito nórdico. 

Alguém acha que é procurar umas receitas na internet e colocou o nome em sueco, 

nem é em finlandês, e acha que é nórdico. Quando a fonte é aqui. Nenhum 

restaurante veio aqui perguntar se tínhamos alguma receita, porque nós teríamos. 
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Armele: Eu conversei alguns comerciantes e moradores que não fazem parte da 

colônia e eles acham que os finlandeses não querem eles no Museu ou no Clube.  

Helena: Isso é um mito, pois a maioria dos sócios são brasileiros e na diretoria não 

tem finlandeses.  

O que falta em penedo é uma escola de turismo. Porque abrir um curso só para 

ensinar pontos turísticos e a historia da colônia, ninguém tem tempo e ninguém vai. 

Tem que oferecer um curso de turismo e para se formar a pessoa terá uma matéria 

sobre a colônia. Assim, para a pessoa se formar como garçom, tem que conhecer a 

história da colônia. 

 

Armele: As empresas estão garantindo a ocupação dos hotéis e talvez isso possa 

diminuir o apoio para vocês? 

Helena: Isso já aconteceu antes, quando chegaram a Pegout e a Volkswagen, que 

chegaram quase ao mesmo tempo, eles ocuparam os hotéis do centro quase que 

permanente, e nós tivemos uma queda, pois os hotéis não tinham o interesse de 

promover nada, pois já tinham o seu público garantido. E agora estão no mesmo 

processo. Sobra para os hotéis “daqui para cima” fazer a divulgação. 
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APÊNDICE E – FORMULÁRIOS PARA OS RESTAURANTES 

Formulário: Restaurantes  

1. Nome do estabelecimento: 

_______________________________________________________ 

 

2. Qual é o tipo de culinária do seu restaurante? 

_______________________________________________________ 

 

3. Há quanto tempo está no mercado? Qual é procedência de seus 

proprietários? 

_______________________________________________________ 

 

4. Quantos clientes o estabelecimento recebe por dia: final de semana e durante 

a semana? 

_______________________________________________________ 

 

5.  Qual é o valor médio de um prato e quanto é o gasto médio por mesa? 

_______________________________________________________ 

 

6. Qual é o perfil mais intenso de clientes do seu restaurante? (Famílias, casais, 

executivos, idosos, excursionistas...)  

_______________________________________________________ 

 

7. Quais são as principais motivações que você identifica no seu cliente para 

fazê-lo visitar Penedo? 

_______________________________________________________ 

 

8. O que você acha que o motivou para comer no seu restaurante?  

_______________________________________________________ 

 

9. Quantos funcionários tem o estabelecimento? 

_______________________________________________________ 
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10. Eles participam ou já participaram de algum projeto de capacitação? 

_______________________________________________________ 

 

11. O restaurante tem dificuldades de conseguir mão de obra? 

_______________________________________________________ 

 

12. Como é feito o abastecimento dos suprimentos para viabilizar o 

funcionamento do estabelecimento? (Procedência, logística...) 

_______________________________________________________ 

 

13. Quando um cliente pede informações turísticas, o que vocês indicam? 

_______________________________________________________ 

 

14. E o que vocês não indicam? 

_______________________________________________________ 

 

15. É oferecido algum prato finlandês em alguma de suas refeições? Qual? 

_______________________________________________________ 

 

16.  Os seus clientes costumam ir ao baile finlandês? E no Museu? Quais são as 

considerações deles sobre os atrativos do roteiro finlandês? 

_______________________________________________________ 

 

17.  Vocês consideram o baile finlandês ou a feira de artesanato finlandesa como 

uma concorrência? 

_______________________________________________________ 

 

18. Qual a influência que a identidade finlandesa exerceu na atividade turística 

em Penedo? Como você identifica isso hoje? Quais são as suas expectativas 

para o futuro? 

_______________________________________________________ 

 

19. Como você percebe a participação do Poder Público no desenvolvimento de 

Penedo? 

 _______________________________________________________ 


