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RESUMO 

 

 A globalização transformou de forma impactante a sociedade e trouxe mudanças, 

principalmente na área do turismo. Os avanços tecnológicos, as facilidades de deslocamento, a 

velocidade com que as informações chegam ao público alvo, enfim, todos estes fatores 

contribuíram para um aquecimento do mercado turístico. Porém, o perfil desse consumidor 

também sofreu algumas alterações, o fácil e rápido acesso as informações proporcionaram um 

gradativo aumento no nível de exigência com relação a qualidade na prestação dos serviços 

turísticos. Tais turistas provenientes da era da informação passaram a valorizar, com maior 

intensidade, os destinos originalmente singulares e diferenciados. Estes novos valores 

agregados às mais diversas tradições e manifestações folclóricas, impulsionaram, de certa 

forma, o crescimento do segmento cultural, colaborando, de forma indireta, para o despertar 

das comunidades em promover o resgate e a preservação da identidade cultural local. Em 

Blumenau – Santa Catarina, universo do estudo, as festas tradicionais caracterizam-se como 

importante bem imaterial pertencente ao patrimônio cultural local, sendo que a Oktoberfest, a 

festa da cerveja, apresenta-se hoje como um dos mais importantes atrativos turísticos desse 

destino. Porém, o perfil massificado do público que freqüenta o evento nada se assemelha à 

demanda exigente e passível de compreensão quanto à verdadeira absorção da essência 

cultural das sociedades receptoras. Através deste estudo teórico-empírico, caracterizado como 

estudo de caso qualitativo, objetivou-se inventariar e elaborar um calendário, contemplando as 

festas tradicionais de origem alemã realizadas em Blumenau, e assim, colaborando para a 

captação de uma demanda turística diferenciada, atenta para as questões relativas ao 

desenvolvimento da atividade sustentável. No total, foram identificados e devidamente 

contextualizados, onze festejos que foram distribuídos em três grandes grupos: as festas 

remanescentes, as festas que desapareceram e as festas criadas. Os eventos ainda foram 

submetidos a uma classificação contemplando os ítens festas religiosas, profano-religiosas e 

profanas. Dentre os resultados, foi possível constatar que, conforme os preceitos que firmam a  

sustentabilidade, recomenda-se a não exploração dessas festas da mesma forma que ocorre 

com a Oktoberfest, pois o aproveitamento insustentável de tais festejos na oferta turística local 

poderia acarretar descaracterização cultural, perda de valores identitários em relação aos 

munícipes, conseqüente afastamento da comunidade local, e finalmente, na falta de interesse 

por parte dos turistas pertencentes ao segmento cultural.  

 

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural, Festas Tradicionais, Turismo Cultural Sustentável.   
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ABSTRACT 

 

Globalization has transformed society with such impact that it brought with it changes, 

especially in the area of tourism. Technological advances, the relative ease of movement and 

change, the speed at which news reaches its target audience; in short, all of these factors 

contributed to heating of the tourism marketplace. However, the profile of that particular 

consumer has also suffered a few alterations. Fast and easy access to information has provided 

a progressive increase in relation to the demand for quality installments of touristy services. 

Such tourists originating from the information era have gone on to value, with major intensity, 

the destinations that were originally exceptional and differentiated. These new values that 

please the more diverse traditions and folkloric displays have urged, in a certain way, the 

growth of this cultural segment, collaborating in an indirect way, to awaken the communities 

into promoting the rescue and also the perseverance of local cultural identity. In Blumenau - 

Santa Catarina, the world of study, traditional festivals are characterized as important and 

immaterial which belong to local cultural heritage, as Oktoberfest, the beer festival, is 

presented today as one of the most important touristy attractions of this destination. However, 

the widely-known profile of the public that frequent this event does not resemble the high 

demands subject to comprehension in relation to the real absorption of the cultural essence of 

those receiving societies. As a result of this empirical theoretical study, characterized as a 

quality case study, with the objective to invent and elaborate a calendar, whilst also 

contemplating the traditional festivals of German origin in Blumenau, and thus, collaborating 

to win the differentiated touristy demands, attentive to the relative queries regarding the 

development of sustainable activity. In total, eleven festivals were identified and then properly 

contextualized; those of which were distributed into three large groups: the reminiscent 

festivals, the festivals which disappear and those that were created. These events were then 

subject to a classification contemplating each of following: religious festivals, profanely 

religious and profane. Within the results, it was possible to establish that, depending on the 

norms that secure the sustainability, we recommend that these festivals not be exploited in the 

same way that Oktoberfest has been, as the unsustainable utilization of such festivals in the 

local touristy offering could result in the cultural de-characterization, and the loss of 

identifying values in regards to local inhabitants and the consequent distancing of the local 

community, and finally, in the loss of interest on the part of tourists belonging to the cultural 

segment.  

Key Words: Traditional culture, traditional festivals, sustainable cultural tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

No início do século XX a sociedade passou a valorizar, com maior intensidade, o 

tempo do não trabalho e o desejo pelo aumento do tempo livre fortaleceu as ações 

relacionadas a obtenção de melhores condições de vida. Os resultados adquiridos através das 

conquistas trabalhistas, ocasionaram mudanças ligadas, principalmente, a determinação de 

uma carga horária semanal coerente, a obtenção do direito de férias remuneradas e a fixação 

de salários mais justos. Estes fatores contribuíram, de forma indireta, para o aquecimento de 

um mercado direcionado ao campo do entretenimento. Segundo Castelli (2001, p.32): 

 
A obtenção de um tempo livre maior passou a ser uma luta abraçada pelos 
trabalhadores do mundo inteiro. As longas jornadas de trabalho, registradas no 
início da era industrial, não davam lugar ao tempo livre. Em vista disso, explica-se 
por que as reivindicações dos trabalhadores foram direcionadas inicialmente para 
uma diminuição da jornada de trabalho, a fim de tornar possível o tempo livre. 
Posteriormente, os trabalhadores, através de seus sindicatos, concentraram as suas 
lutas na redução da idade para a aposentadoria e em melhores salários, condições 
necessárias para poder desfrutar melhor do tempo livre. 

 

A conquista deste período que define-se como “[...] aquela parcela de tempo ocupada 

com atividades específicas, fora do tempo de trabalho, a partir de uma decisão tomada 

livremente” (Ibid, p. 33), impulsionou a busca por diversas opções de lazer e recreação. E o 

turismo na condição inicial de atividade ligada ao divertimento e ao descanso, cresceu e 

desenvolveu-se, principalmente, após o fim da Segunda Guerra Mundial.  

 

Porém, outros fatores também contribuíram para o crescimento gradativo do número 

de viagens realizadas, como por exemplo, os avanços tecnológicos. As mudanças nesta área 

proporcionaram transformações em vários campos sociais ligados a economia, medicina, 

educação, transportes e comunicação. Esta última proporcionou facilidades e um rápido 

acesso a dados e diversas informações através dos sites disponibilizados na internet. Conforme 

Ignarra (2002, p.34): 
 
A evolução tecnológica das comunicações tem dupla influência no crescimento da 
demanda turística. Em primeiro lugar fez com que os consumidores passassem a 
tomar conhecimento de outras regiões, países e culturas despertando assim o desejo 
de viajar. As comunicações via satélite facilitam a transmissão destas informações. 
Com isso as TVs por assinatura e a Internet colocam o mundo dentro da sala dos 
consumidores. 
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Assim, os avanços tecnológicos, resultantes principalmente do processo globalizante, 

possibilitaram ao turista a fácil aquisição ou compra de variados produtos e serviços turísticos, 

através de uma tela de computador, sem depender, nem mesmo, do deslocamento do 

consumidor a partir do local de sua residência. Afirma Castelli (2001, p.171) que: 

 
Com a globalização, devido às facilidades ao acesso das informações 
proporcionadas pelas telecomunicações e informática, tudo ficou mais ao alcance 
do viajante. Ficou mais fácil, por exemplo, comparar produtos e comprar os 
melhores pelos preços mais competitivos. Ficou mais fácil e rápido, também, 
reservar hotéis, adquirir entradas para espetáculos, obter informações, comunicar-se 
com as pessoas e com as empresas. 

 

A tecnologia contribuiu positivamente para a propagação e crescente desenvolvimento 

da atividade turística em todo o mundo. Além disso, o estreitamento das relações comerciais 

entre as grandes potências, as facilidades quanto a busca pelos mais diversos destinos e a 

rapidez no deslocamento são fatores colaboradores para a intensificação do turismo. Porém, 

estas mudanças também ocasionaram alterações comportamentais nesta sociedade 

globalizada. Não tratam-se apenas de impactos positivos como por exemplo, a exigência de 

um maior nível de qualidade na prestação dos serviços, mas também de alguns fatores não tão 

benéficos para o perfil do consumidor. Conforme Leite (2004, p.170), “O homem é um 

perpétuo viajante. No entanto, seus interesses e suas buscas sofrem alterações em função do 

momento em que vive, das promessas e problemas de seu tempo”. Cobra (2001, p.68), com 

relação ao perfil deste novo turista, afirma que: 

 
Um novo consumidor com mais problemas e menos recursos e, sobretudo 
desgastado pelo stress da vida moderna, principalmente nas grandes cidades 
(trânsito engarrafado, violência, baixa auto-estima, problemas sociais e econômicos, 
desemprego, problemas de saúde entre outros fatores), está em busca de algo novo. 

 

A globalização ao mesmo tempo em que desencadeou um processo de padronização 

despertou na sociedade um sentimento de valorização dos fatores diferenciais apresentados 

por cada destinação. A busca incessante pela diversidade e por uma cultura originalmente 

preservada cresce gradativamente. Neste sentido, Trigo (1998, p.23) afirma que: 

 
Talvez como reação à globalização e a padronização, há um crescente 
reconhecimento do valor da diversidade cultural. Paralelamente, esse 
reconhecimento é um desejo consciente de manter e divulgar as características 
únicas e especiais de grupos étnicos e sociedades receptivas como um princípio 
fundamental de promoção e desenvolvimento do turismo. 
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Atualmente, o turismo não é mais considerado como uma simples atividade ligada ao 

lazer, descanso ou negócios. Este complexo fenômeno passa a desempenhar um importante 

papel de agente motivador na busca do enriquecimento cultural, impulsionando a 

compreensão dos estilos de vida do mais variados grupos sociais, respeitando as diversidades 

e possibilitando uma experiência única de troca de informações e aprendizado. Segundo Leite 

(2004, p.171), “ O viajante quer percorrer roteiros não visitados, buscando o meio ambiente e 

a compreensão da cultura e história de outros lugares, quer uma experiência que o enriqueça 

culturalmente.”. 

 

Portanto, para que um destino desperte o interesse do turista deverá ter a preocupação 

constante de preservação de seus recursos culturais. Este poderá ser o grande diferencial que 

possibilitará o destaque para uma destinação turística. Conforme Ignarra (2002, p.48): “O 

atrativo turístico possui, via de regra, maior valor quanto mais for acentuado seu caráter 

diferencial. O turista procura sempre conhecer aquilo que é diferente de seu cotidiano. Assim, 

aquele atrativo que é único, sem outros semelhantes, possui maior valor para o turista”. Estes 

recursos, considerados bens materiais, abrangem construções antigas, igrejas, monumentos e o 

próprio artesanato local. Porém, com relação as manifestações populares, Macena (2003, p.63) 

diz que: 
Atualmente a concepção de patrimônio ampliou-se e nela foi inserido todo o legado 
cultural de um povo, como suas lendas, festas, folguedos, costumes, crenças, 
manifestações artísticas, etc., tudo o que existe como elemento essencial para o 
registro da memória individual e coletiva, e que possa contribuir com a formação do 
sentimento de pertença de uma comunidade. 

 

As festas tradicionais, elementos integrantes dos bens imateriais pertencentes ao 

patrimônio cultural de um local, refletem o que há de mais original e típico em uma  

comunidade. Estes eventos populares preservam os costumes e tradições repassadas as 

diversas gerações, tratando-se também de importantes fatores colaboradores para a 

preservação da identidade cultural. Além disso, estas festas têm um forte poder de 

atratividade, podendo captar um expressivo fluxo de turistas para determinada região, em 

determinadas épocas do ano. Neste sentido, Macena (2003, p.64) afirma que: 

 
As festas, costumes, danças, folguedos, histórias orais, podem servir para atrair a 
atenção e o interesse de muitas pessoas para conhecerem um pouco mais do lugar e 
destes costumes, muitas vezes, inclusive, despertando nelas um desejo íntimo de 
vivenciarem a festa junto com a própria comunidade. Isto é possível quando uma 
cidade, consciente do seu potencial, resolve, com organização e parcerias, 
transformar estas manifestações culturais em atrativo turístico, possibilitando, 
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assim, oportunidades de negócios e empregos além da valorização da arte e 
identidade local. 

 

E, justamente, estes eventos populares, é que formarão a base de sustentação para esta 

dissertação, intitulada “Calendário Histórico Cultural: A Contextualização das Festas 

Tradicionais Realizadas em Blumenau-SC para Promoção Turística”. Tal estudo objetiva 

inventariar e elaborar um calendário, contemplando as festas tradicionais de origem alemã 

realizadas em Blumenau, e assim, colaborando para a captação de uma demanda turística 

diferenciada, atenta para as questões relativas ao desenvolvimento da atividade sustentável. 

De acordo com Giacalone (1998, p.138), “Contextualizar significa também conhecer a festa 

do outro, entrar na lógica das relações que a produziram, compreender seus elementos 

estruturais.” 

 

A cidade de Blumenau, local ou universo do estudo, localiza-se a nordeste do estado 

de Santa Catarina, distante 140 Km da capital Florianópolis e encontra-se inserido na região 

do Médio Vale do Itajaí. A maioria dos municípios que compõem esta região, foram 

originados a partir da Colônia Blumenau, fundada no dia 02 de setembro de 1850, por Dr. 

Hermann Bruno Otto Blumenau1. 

 

O fundador da Colônia deu origem a um processo de imigração que se prolongou até o 

final do século XIX e que trouxe muitas famílias provenientes, principalmente, da região 

setentrional e oriental da Alemanha2. As tradições germânicas influenciaram 

significativamente na composição da identidade cultural deste povo que, até hoje, cultiva 

costumes herdados dos primeiros imigrantes. Nos bens materiais, destaque para as construções 

típicas seguindo o estilo enxaimel, as igrejas muito semelhantes àquelas encontradas na 

Alemanha, além do artesanato típico da região. 

 

Porém, são as festas tradicionais que diferenciam e dão destaque para o produto 

turístico Blumenau. Os festejos populares que ainda contam com uma expressiva participação 

da comunidade local, representam um importante complemento para a oferta cultural 

disponível no município. Esse possível incremento pode, de certa forma, contribuir para o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento da atividade turística local. Conforme Leite (2004, 

p.173): 
 
______________________ 
1 e 2 – SILVA, J.F.da. História de Blumenau. 2ª ed. Blumenau: Fundação “Casa Dr.Blumenau”, 1998. 
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 [...] da mesma forma que os atrativos naturais são vitais na atividade, as 
manifestações populares (festas, comemorações religiosas, gastronomia, artesanato, 
férias, mercado) e outros acontecimentos programados (feiras, exposições, 
realizações desportivas, artísticas, culturais) também devem ser considerados da 
maior importância para o desenvolvimento turístico. 

 

Além disso, estes eventos festivos, podem amenizar os impactos negativos resultantes 

da escassez de demanda turística em determinados períodos do ano. Esta ausência de fluxo é 

característica de um problema que atinge várias destinações turísticas, a sazonalidade. O 

aproveitamento destas festas durante os períodos de baixa estação, além de incrementar a 

economia nestes períodos menos lucrativos, pode contribuir, da mesma forma, para a 

manutenção permanente da identidade cultural local. Afirma Macena (2003, p.69) que: 

 
As festas populares são importantíssimas na atividade turística, pois possibilitam 
um encontro com a realidade cultural da comunidade visitada em seus aspectos 
ecológicos, históricos, estéticos, religiosos, econômicos, sociais e políticos, além de 
funcionar como atrativo complementar ou principal em períodos distintos, como, 
por exemplo, durante a baixa estação, podendo, provavelmente, serem estas 
motivadoras do deslocamento de pessoas durante este período de menor fluxo 
interferindo, de forma positiva, na sazonalidade turística. 

 

Embora a cidade já explore turisticamente a Festa da Cerveja (Oktoberfest), Blumenau 

dispõe de várias outras festas que demonstram realmente os costumes e tradições típicas 

alemãs originais e identificáveis pela comunidade. Assim, a construção de um calendário 

histórico cultural, além de incrementar a oferta turística local, contribuir para um possível 

crescimento do fluxo turístico e amenizar alguns problemas ocasionados pelo período sazonal, 

também fará com que a comunidade desperte para a importância dos elementos formadores de 

seu patrimônio, fortalecendo os laços identitários e auxiliando na preservação do legado 

cultural local. De acordo com Leite (2004, p.175-176), “O interesse por tesouros históricos, 

culturais e arqueológicos, a busca em compreender a cultura e o estilo de vida de outros 

povos, é hoje um dos grandes atrativos do turismo. A ascensão do atrativo cultural determina a 

adoção de estratégias de incremento ao turismo cultural.” 

 

Para que a pesquisa se desenvolvesse de forma adequada, seguindo um ordenamento 

lógico, utilizando-se de uma base sólida de sustentação no que se refere aos passos e normas a 

serem seguidos, foi de fundamental importância a definição clara dos procedimentos 

metodológicos a serem aplicados. A metodologia da pesquisa se caracterizou como um estudo 

de caso, levando-se em consideração que as atenções foram, exclusivamente, voltadas para a 

análise de uma única unidade de estudo, as festas tradicionais. Seguindo essa linha, Laville e 
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Dionne (1999, p.155) comentam que “A denominação refere-se evidentemente ao estudo de 

um caso, talvez o de uma pessoa, mas também o de um grupo, de uma comunidade, de um 

meio, ou então fará referência a um acontecimento especial, uma mudança política, um 

conflito...”. 

 

Afirmam Laville e Dionne (1999, p.11) que “[...] o método indica regras, propõe um 

procedimento que orienta a pesquisa e auxilia a realizá-la com eficácia”, neste sentido, o 

projeto adotou o método qualitativo. Explica Neves (1996, p. 01) que: 

 
Enquanto estudos quantitativos geralmente procuram seguir com rigor um plano 
previamente estabelecido (baseado em hipóteses claramente indicadas e variáveis 
que são objeto de definição operacional), a pesquisa qualitativa costuma ser 
direcionada, ao longo de seu desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou 
medir eventos e, geralmente, não emprega instrumental estatístico para análise dos 
dados; seu foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da 
adotada pelos métodos quantitativos. 

 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 08 integrantes, representantes de 

clubes de caça e tiro, grupos de stammtisch, entidades de classe, arquivo histórico municipal e 

alguns que, de certa forma, destacaram-se na comunidade blumenauense. A coleta de dados se 

deu através da aplicação de entrevistas que, de acordo com Gil (1999, p. 117), são “[...] uma 

forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que 

uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”, 

apresentaram-se de forma semi-estruturada, contendo perguntas abertas e fechadas 

(APÊNDICE B). Ressaltou-se ainda, a impossibilidade de estabelecer uma padronização na 

aplicação das perguntas, pois coube a pesquisadora observar a necessidade de inclusão ou 

exclusão de questionamentos durante o decorrer do processo interrogativo. Laville e Dionne 

(1999, p.187-188) complementam ainda que: 

 
[...] a entrevista oferece maior amplitude do que o questionário, quanto à sua 
organização: esta não estando mais irremediavelmente presa a um documento 
entregue a cada um dos interrogados, os entrevistadores permitem-se, muitas vezes, 
explicitar algumas questões no curso da entrevista, reformulá-las para atender às 
necessidades do entrevistado. Muitas vezes, eles mudam a ordem das perguntas em 
função das respostas obtidas, a fim de assegurar mais coerência em suas trocas com 
o interrogado. 

 

Assim, tendo em vista o caráter particular com que cada indivíduo conduziu suas 

respectivas respostas, Gil (1999, p. 119) justifica a utilização desse instrumento de coleta de 
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dados afirmando que as pesquisas “[...] menos estruturadas são desenvolvidas de forma mais 

espontânea, sem que estejam sujeitas a um modelo pré-estabelecido de interrogação”. 

 

A memória emocional dos entrevistados foi de suma importância para a obtenção de 

informações, que auxiliaram no processo investigatório, pois a maioria destes dados não 

encontram-se registrados ou devidamente documentados. “A história oral pode constituir 

instrumento auxiliar valioso na reconstrução de patrimônio(s) humano(s), especialmente no 

caso de projetos turísticos ligados as comunidades tradicionais, as quais têm na oralidade, 

basicamente, sua forma de expressão” (AZEVEDO, 2002, p. 142-143). 

 

O estudo documental também foi utilizado como técnica de pesquisa. Este possibilitou 

a observação de fotografias antigas, análise crítica de artigos e reportagens publicadas em 

jornais da região, além de alguns documentos pertencentes à igreja, como por exemplo, o 

Livro de Tombo da Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo. Portanto, esta tratou-se de uma 

técnica essencialmente importante para o estudo em questão, pois, conforme Gil (1999, 

p.166): 
Todas as sociedades estão continuamente mudando. Mudam as estruturas e as 
formas de relacionamento social, bem como a própria cultura da sociedade. Para 
captar os processos de mudança, não basta, portanto observar as pessoas ou 
interrogá-las acerca de seu comportamento. Nesse sentido é que as fontes 
documentais tornam-se importantes para detectar mudanças na população, na 
estrutura social, nas atitudes e valores sociais etc. 

 

O estudo e a interpretação dos dados coletados decorreu sobre conteúdo histórico e 

social. Foram considerados, apenas, os dados relacionados ao tema de interesse, tendo em 

vista a freqüente ocorrência de informações incompatíveis com o projeto em questão. Neste 

sentido, Laville e Dionne (1999, p.197) explicam que: 

 
[...] análise e interpretação não são imediatamente possíveis. Os dados que o 
pesquisador tem em mãos são, de momento, apenas materiais brutos [...] Esses 
dados precisam ser preparados para se tornarem utilizáveis na construção dos 
saberes. O pesquisador deve organizá-los, podendo descrevê-los, transcrevê-los, 
ordená-los, codificá-los, agrupá-los em categorias...Somente então ele poderá 
proceder às análises e interpretações que o levarão às suas conclusões.    

 

Os resultados da pesquisa desenvolvida, apresentam-se em quatro capítulos. O 

Capítulo I – TURISMO CULTURAL E FESTAS: AGREGANDO VALOR AO PRODUTO, 

aborda a relação de parceria estabelecida entre a cultura e o turismo, através do 

aproveitamento dos diversos bens (materiais e imateriais) que compõem o patrimônio cultural 
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local e dando ênfase as festas tradicionais. Ressalta-se a atividade turística como colaboradora 

no processo de preservação do legado cultural, tendo em vista, a procura por parte de uma 

demanda mais exigente quanto a qualidade dos produtos consumidos, por destinos originais e 

diferenciados. Nesse capítulo apresenta-se, também, o desenvolvimento do segmento cultural 

na região, com destaque para os festejos tradicionais. Por fim, essa primeira etapa, apresenta 

ainda a gênese completa das festas, caracterizando-as como importante elemento colaborador 

para a valorização do produto Blumenau.  

  

O Capítulo II – A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO, aborda a contextualização geo-histórica 

e cultural da área pesquisada (Blumenau/SC), seu processo de colonização, as principais 

referências culturais trazidas pelos imigrantes, com destaque para as festas tradicionais. Além 

disso, descreve, também, alguns impactos causados pelo processo de nacionalização ocorrido 

durante o final dos anos 30 e inicio dos anos 40, na formação do legado cultural local.  

 

O Capítulo III – AS FESTAS REMANESCENTES, QUE DESAPARECERAM E AS 

FESTAS CRIADAS, caracteriza os eventos profanos e/ou religiosos que contemplam as 

tradições alemãs, ainda ocorridos no município, além de contextualizá-los, abordando 

características relacionadas a periodicidade, temário, objetivos e aspectos diferencias.  

 

E, finalmente no Capítulo IV – BLUMENAU HOJE: ASPECTOS TURÍSTICOS E A 

SUSTENTABILIDADE, apresenta-se a oferta turística cultural atual do município, com 

destaque para a Oktoberfest – A Festa da Cerveja. Além disso, identifica os fatores que 

ocasionaram o término de alguns festejos e apresenta quais as melhores possibilidades de 

aproveitamento destes, numa perspectiva sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

CAPÍTULO I - TURISMO CULTURAL E FESTAS: AGREGANDO VALOR AO 

PRODUTO 

 

1.1 Cultura e Turismo 

 

A cultura é muitas vezes, definida e conceituada erroneamente por grande parte das 

pessoas. Considerada por muitos como algo ocorrido em épocas passadas que já não mais 

pertence ao cotidiano e que não encontra-se inserido no tempo presente, também pode ser 

confundida com o acúmulo de conhecimentos diversos que, de certa forma, marcam as 

diferenças e desigualdades características de cada classe que compõe uma sociedade. Mas a 

cultura é muito mais abrangente e envolve cada agente participante e integrador de 

determinado espaço social. Representa as diferentes formas de compreensão, ação e produção 

de cada povo. Conforme Dias e Aguiar (2002, p.130), “cultura compreende a totalidade das 

criações humanas. Inclui idéias, valores, manifestações artísticas de todo o tipo, crenças, 

instituições sociais, conhecimentos científicos e técnicos, instrumentos de trabalho, tipos de 

vestuário, alimentação, construções etc.” 

 

Os traços que identificam a cultura são naturalmente percebidos nos indivíduos 

pertencentes a determinada comunidade, sendo que esta não pode ser classificada como 

melhor ou menos importante com relação a outras formas culturais estabelecidas pois, 

conforme Leite (2004, p. 174), “ Cada cultura é o resultado de uma história particular, 

incluindo suas relações com outras culturas”.  

 

Mas a cultura sofre processos de alteração e modifica-se constantemente. Afirma 

Barreto (2000, p.48) que “[...] as culturas não são estáticas, e a identidade dos povos e das 

pessoas muda ao longo do tempo. Nada nem ninguém permanece absolutamente idêntico a si 

mesmo para sempre”. Essas alterações podem ser ocasionadas pelos mais diversos motivos, 

como por exemplo, os avanços tecnológicos que permitem o livre acesso as mais variadas 

informações e as conseqüentes  mudanças comportamentais originadas pela vida moderna. 

Esse processo não pode ser encarado como um fator negativo ou que contribui para o 

empobrecimento cultural, pois essas mudanças fazem parte do dia-a-dia de um grupo social e 

refletem diretamente na composição de tal patrimônio. Neste sentido, Leite (2004, p. 175) 

ainda afirma que “O fato de que as tradições de uma cultura possam ser identificáveis não 

quer dizer que não se transformem, que não tenham sua dinâmica. Nada do que é cultural 
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pode ser estanque, porque a cultura faz parte de uma realidade onde a mudança é um aspecto 

fundamental”. Assim, cada sociedade reflete, através da composição de sua cultura, a maneira 

de ser e sobreviver  em determinado espaço, durante certo período histórico. Confirma Castelli 

(2001, p. 34) que, “[...] cada civilização, em cada época, possui sua própria maneira de ser, 

pensar e agir. A trajetória da humanidade é dinâmica e, em conseqüência, ela tem adotado 

posturas diferentes para cada momento histórico, inclusive face ao lazer”.  

      

O conhecimento sobre os diversos elementos que, segundo Dias e Aguiar (2002, 

p.131) são “[...] as crenças, os valores, as normas e sanções, os símbolos, o idioma e a 

tecnologia” pertencentes a determinada cultura, pode colaborar para a melhor compreensão e 

entendimento sobre o processo natural de modificações e adaptações que ocorrem na 

identidade cultural local. Considera-se a preservação dessa identidade, algo imprescindível 

para que todo cidadão mantenha-se inserido em determinado grupo social. Afirma Barreto 

(2000, p.46-47) que: 
Manter algum tipo de identidade – étnica, local ou regional – parece ser essencial 
para que as pessoas se sintam seguras, unidas por laços extemporâneos a seus 
antepassados, a um local, a uma terra, a costumes e hábitos que lhes dão segurança, 
que lhes informam quem são e de onde vêm [...] Além da questão identitária, a 
recuperação da memória leva ao conhecimento do patrimônio e este, à sua 
valorização por parte dos próprios habitantes do local. 

 

Esse sentimento de pertença resultante de uma preservação identitária reforça a idéia 

de que cada comunidade possui características distintas que a diferencia de outros grupos 

sociais. E essa diversidade cultural passou a ser valorizada com maior intensidade neste 

século, onde já identifica-se, com clareza, os diversos impactos, não tão benéficos, 

promovidos pelo processo globalizante. E, neste sentido, Macena (2003, p. 64) afirma que: 

 
Estes elementos de identidade cultural favorecem um resgate da auto estima, 
possibilitando um núcleo de resistência em cada um, capaz de driblar culturalmente 
o processo da globalização, que tenta fazer do mundo uma nação única e igual, não 
no que diz respeito aos direitos humanos, mas, adotando uma idéia de igualdade que 
só beneficia as nações que ditam as normas no momento, através do poder 
econômico que exercem. 

 

Como conseqüência do reconhecimento e aceitação da própria comunidade no que diz 

respeito ao seu patrimônio cultural que, segundo Neves (2003, p. 49), é definido como “[...] 

um conjunto de bens materiais e imateriais representativos da cultura de um grupo ou de uma 

sociedade”, obtêm-se uma decorrente valorização por parte dos agentes externos (turistas). 

Essa nova demanda formada por consumidores exigentes com relação a obtenção de produtos 
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e serviços qualificados busca por destinações diferenciadas, que apresentem características 

originais as quais a comunidade anfitriã realmente identifique-se. Assim, confirma Ignarra 

(2002, p.119) que: “Na atualidade, quando o processo de globalização atinge todas as 

atividades humanas, a valorização da cultura típica surge como uma forma de diferenciação, 

aspecto este fundamental na qualidade do produto turístico”. 

 

Portanto o turismo encontra-se fortemente relacionado a cultura. Inicialmente por que 

o turismo caracteriza-se como um costume inserido na cultura da sociedade, e de forma mais 

intensa a partir do século XX. E, sob outro ponto de vista, a cultura posiciona-se como 

importante motivador de deslocamentos, levando em consideração o patrimônio que 

caracteriza-se, muitas vezes, como um significativo atrativo turístico de uma destinação. 

 

1.1.1 A Preservação do Patrimônio Cultural 

 

Inicialmente, torna-se imprescindível definir, claramente, o que é patrimônio cultural. 

Segundo Hugues de Varine Boham (apud LEMOS, 1987, p. 08-10), o patrimônio pode ser 

divido em três grandes grupos: 

 
Primeiramente, arrola os elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente. São 
os recursos naturais, que tornam o sítio habitável [...] O segundo grupo de 
elementos refere-se ao conhecimento, às técnicas, ao saber e ao saber fazer. São os 
elementos não tangíveis do Patrimônio Cultural. Compreende toda a capacidade de 
sobrevivência do homem no seu meio ambiente [...] O terceiro grupo de elementos é 
o mais importante de todos porque reúne os chamados bens culturais que englobam 
toda sorte de coisas, objetos, artefatos e construções obtidas a partir do meio 
ambiente e do saber fazer. 

 

De acordo com essa divisão, pode-se afirmar que as festas tradicionais fazem parte do 

segundo grupo, o que diz respeito aos bens intangíveis pertencentes a uma sociedade. Outra 

definição importante diz respeito a preservação desse patrimônio cultural. Ainda conforme 

Lemos (1987, p. 29): “[...] preservar não é só guardar uma coisa, um objeto, uma construção, 

um miolo histórico de uma grande cidade velha. Preservar também é gravar depoimentos, 

sons, músicas populares e eruditas. Preservar é manter vivos, mesmo que alterados, usos e 

costumes populares”. 

 

A atividade turística desempenha importante papel social, colabora para o 

fortalecimento das ações voltadas a preservação da identidade cultural da população. Manter 
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este vínculo proporciona aos indivíduos pertencentes a determinado grupo social um 

sentimento de origem e referencial, fazendo com que se identifiquem com os elementos 

divulgados na oferta turística. Segundo Martins (2003, p.42), a “Identidade seria, em linhas 

gerais, esse sentido de pertencer que as pessoas trazem enquanto seres simbólicos que são. 

Esse ser de algum lugar pertence a algum grupo, sente afinidade com algo que lhe resgata algo 

seu; isto tudo é chamado de identidade”. A falta de uma identificação pode ser facilmente 

percebida pelos consumidores mais exigentes, um público mais seleto e sensível a 

compreensão e absorção dos conhecimentos originados a partir de uma viagem. Os turistas 

que compõem o segmento cultural vão em busca de algo que apresente características 

singulares e diferenciadas. Que proporcione uma experiência inédita, inovadora e fora do 

cotidiano. Assim, o turismo cultural incentiva tal processo de preservação, levando em 

considerando que esse segmento “[...] lida com dois elementos básicos: a identidade dos 

povos e, também, por conseqüência (e até em razão do princípio de alteridade que lhe é 

inerente), a diversidade cultural” (AZEVEDO, 2002, p.152).  

 

Segundo Dias e Aguiar (2002, p.134), o turismo cultural pode ser definido como: 

  
[...] uma segmentação do mercado turístico que incorpora uma variedade de formas 
culturais, incluindo museus, galerias, festivais, festas, arquitetura, sítios históricos, 
performances artísticas e outras, que, identificadas com uma cultura em particular, 
integram um todo que caracteriza uma comunidade, e que atrai os visitantes em 
busca de características singulares de outros povos. 

 

Porém, de acordo com Fonseca (2003, p.173), os turistas que viajam motivados pelos 

recursos histórico-culturais de uma destinação podem compor um outro segmento distinto: 

 
A demanda por turismo histórico-cultural é formada, na sua maioria, pelas classes 
médicas, portadoras de melhor e maior acesso à educação formal e à informação 
(diferente do turismo cultural, por sua vez mais abrangente, incorporando, por 
exemplo, viagens de motivações religiosas ou políticas, modalidades essas que 
envolvem também as classes sociais menos privilegiadas). 

   

Essa divergência conceitual é compreensível, pois o desenvolvimento da atividade 

turística ainda é ressente e encontra-se em processo inicial de estudo no país. 

   

Mas o importante é despertar nas comunidades receptoras o interesse de se preservar 

todos os recursos que envolvam o patrimônio local, a fim de garantir a identidade do grupo e 

formar uma oferta turística original. “Devemos, então, de qualquer maneira, garantir a 
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compreensão de nossa memória social preservando o que for significativo dentro de nosso 

vasto repertório de elementos componentes do Patrimônio Cultural. Essa é a justificativa do 

porque preservar” (LEMOS, 1987, p. 29). 

       

Porém, torna-se imprescindível ressaltar, que esse patrimônio não se mantém estático, 

pode sofrer alterações no decorrer do tempo. Isso não significa uma perda de valores culturais, 

mais sim uma clara confirmação do que realmente é considerado significativo para a 

sociedade atual. 

 

1.2 O Desenvolvimento do Segmento Cultural 

 

O turismo caracteriza-se como uma importante atividade econômica que estimula 

investimentos, contribui para a redistribuição de riquezas e age de forma direta sobre os 

resultados positivos adquiridos a partir do efeito multiplicador. Conforme Ignarra (2002, 

p.99): “O faturamento anual do turismo supera a casa dos 3 trilhões de dólares. Se o turismo 

fosse um país seria o terceiro do mundo, pois apenas os EUA e o Japão possuem PIB superior 

a 3 trilhões de dólares.” Além disso, o turismo promove a geração de empregos diretos e 

indiretos, tanto na economia formal quanto na informal. Esta atividade pertencente ao terceiro 

setor disponibiliza uma ampla e diversificada gama de serviços que, conforme exigências de 

uma nova demanda compostas por modernos consumidores, precisam atender aos padrões de 

qualidade impostos na fase pós-globalização. Ainda de acordo com Ignarra (2002, p.100): 

“Além da grande participação no PIB o turismo é grande gerador de empregos. Estima-se que 

no mundo 1 em cada 11 trabalhadores estão empregados no setor de viagens e turismo.” 

 
A atividade turística assume, cada vez mais, importante papel no cenário econômico 

nacional. Conforme relatório divulgado no site oficial da EMBRATUR – Instituto Brasileiro 

de Turismo e que demonstra a evolução do turismo no Brasil, durante o período de 1992 a 

2002, a chegada de turistas no país subiu de 1,7 milhões para 3,8 milhões de visitantes e, os 

provenientes das viagens domésticas, cresceram de 38 milhões (em 1998) para 41 milhões em 

20013.  
_______________________ 
3 - Portal Brasileiro do Turismo. Disponível em: <http://www.embratur.gov.br>.  

E dentro deste complexo fenômeno, destacam-se alguns segmentos que, conforme 

pesquisas já realizadas, tendem a intensificar-se no decorrer dos anos. O turismo cultural é um 

deles. A grande semelhança entre os produtos oferecidos e a padronização comportamental 
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fizeram com que os turistas procurassem, cada vez mais, destinos diversificados e 

diferenciados, valorizando os aspectos originalmente tradicionais e folclóricos de cada 

comunidade. De acordo com pesquisas realizadas pela WTTC – World Travel and Tourism 

Council e publicadas pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, com relação 

ao turismo cultural, Silva e Zylberstajn (2002, p.15) concluem que: 

 
[...] 92% da renda mundial do turismo é gerada nos países cuja atividade turística 
foi classificada como Cultural, restando, portanto, 8% para as nações cujo turismo é 
Natural. Conclui-se daí que a atividade turística no mundo está ligada não tanto à 
natureza, mas principalmente a fatores culturais. Isto talvez esteja indicando que 
uma escolha estratégica correta para o Brasil (classificado como Turismo Natural) 
seria acrescentar um maior teor cultural ao turismo aqui praticado. Explorar as 
diversidade regionais, o exotismo brasileiro: museus indígenas, tradições, 
espetáculos relacionados à cultura brasileira.     

 

A diversificada oferta turística, composta pelos mais variados recursos naturais e 

culturais, impulsionam o desenvolvimento de muitos segmentos, sendo que cada região do 

país trabalha seu determinado produto. Mas o turismo cultural ocupa papel de destaque em 

diversos estados brasileiros e as festas populares e religiosas atraem um grande número de 

visitantes. Eventos consolidados turisticamente como o carnaval promovido em Recife, 

Olinda, Salvador e Rio de Janeiro, durante o mês de fevereiro (40 dias antes da Páscoa), a 

Festa de Iemanjá ocorrida no dia 02 de fevereiro em toda a orla da Bahia, a Festa de São João 

de Campina Grande, interior da Paraíba e de Caruaru, a capital brasileira do forró, em 

Pernambuco e o Festival Folclórico de Parintins, realizado durante o mês de junho, no estado 

do Amazonas. Dentre as festas religiosas, destaca-se o Círio de Nazaré que acontece em um 

período de 15 dias, durante o mês de outubro, em Belém. Milhares de pessoas homenageiam a  

imagem da padroeira Nossa Senhora de Nazaré, seguindo por 2,5 quilômetros na grande 

procissão que acontece no segundo domingo do mês. Todo o ciclo de festividades é marcado 

pela representação do milagre que deu origem ao Círio. A primeira edição da festa aconteceu 

em 1793 e, atualmente, o evento atrai cerca de 02 milhões de fiéis a capital do Pará 4. 

 

Tais festas incrementam a oferta turística local e valorizam o produto. Mas se faz 

necessário  observar  alguns  aspectos  importantes  como, por exemplo, a originalidade destes 
______________________ 
4 - Portal Brasileiro do Turismo. Disponível em: <http://www.embratur.gov.br>. 
eventos. A adaptação das festividades com o intuito de adequá-las as necessidades dos agentes 

externos, sem considerar o envolvimento participativo da comunidade anfitriã, pode resultar 
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na descaracterização do produto e possível perda de interesse por parte dos turistas. Neste 

sentido, Abreu, Mota, Romero e Silva, (2003, p. 143-144) confirmam: 
 

Essa é uma preocupação que as cidades turísticas devem ter, ou seja, não se 
descaracterizar na intenção de atrair turistas; devem, sim, planejar-se para poder 
atender a demanda, preservando suas características físicas originais, que são 
fatores de atração turística, bem como envolvendo, emocionalmente, através da 
conscientização turística, a comunidade receptora no desenvolvimento da atividade 
do turismo, mantendo, assim, o turista sempre motivado ao deslocamento e o nativo 
à recepção ao mesmo. 

    

Seguindo essa linha, reforça-se a importância da preservação do patrimônio cultural, 

mantendo o envolvimento participativo da comunidade em todos os acontecimentos ligados as 

tradições e manifestações folclóricas de tal destinação. Caso haja o interesse, por parte desse 

grupo social, em promover o desenvolvimento do turismo, o poder público, em parceria com a 

iniciativa privada, deverá preocupar-se em estabelecer uma capacidade de carga limitando a 

visitação e evitando possíveis impactos negativos que possam propiciar a degradação 

ambiental, cultural e social desse local e, também, promover o planejamento turístico eficaz a 

fim de garantir o desenvolvimento de uma atividade sustentável. Macena (2003, p.64), através 

de fatos ocorridos no estado do Ceará, reforça a questão: 

 
Percebe-se atualmente que vários municípios cearenses buscam incentivar o turismo 
em suas cidades. Nesta procura têm cometido o erro de organizar festejos que dão 
certo em outros municípios e/ou Estados, copiando assim, uma atividade cultural 
que não tem nenhuma relação com o povo do lugar ou com sua história. Gastam 
muito para inventar algo que existe em suas vidas. Mais fácil seria começar a 
observar o que canta, dança, como se expressa, como se diverte, como vive o seu 
povo, para daí investir naquilo que se faz mais expressivo, e, junto com a própria 
comunidade, possibilitar a infra-estrutura necessária para a transformação destes 
festejos em produtos turísticos. 
 

Mas, também é importante, que a comunidade esteja preparada para receber da melhor 

maneira os visitantes e, desta forma, se faz necessário o desenvolvimento prévio de uma 

campanha de conscientização turística a fim de preparar os indivíduos e orientá-los quanto as 

questões relacionadas à receptividade. 

   

   Em Santa Catarina, as festas representam importante agente motivador do turismo 

cultural. Durante o mês de outubro a SANTUR, órgão oficial do turismo no estado, promove o 

circuito das festas envolvendo as cidades de Timbó com a Festa do Imigrante, Rio do Sul com 

a Kegelfest (Festa do Bolão), Jaraguá do Sul com a Schützenfest (Festa do Tiro), Brusque com 

a Fenarreco (Festa Nacional do Marreco), São Bento do Sul com a Musikfest (Festa da Música 
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e das Tradições Alemãs), Treze Tílias com a Tirolerfest (Festa das Tradições Austríacas), 

Itajaí com a Marejada (Festa Portuguesa e do Pescado), Rio Negrinho com a Oberlandfest 

(Festa das Tradições dos Colonizadores do Planalto Norte Catarinense) e a Oktoberfest (Festa 

da Cerveja) realizada nas cidades de Blumenau e Itapiranga5. Neste período o estado recebe 

um grande número de turistas que movimentam o comércio, os restaurantes e a rede hoteleira 

não somente das cidades sedes destes eventos, mas também nos municípios vizinhos, 

principalmente aqueles localizados no litoral catarinense. 

 

Mas é importante ressaltar que algumas destas festividades sofreram modificações a 

fim de adequar-se a um produto direcionado, exclusivamente, aos turistas. Essas alterações 

colaboraram para o gradativo afastamento da comunidade receptora, devido, principalmente, a 

falta de identificação do grupo anfitrião. Esses eventos de certa forma, descaracterizados, 

acabam propiciando a captação de um fluxo de turistas interessados, apenas, no simples 

consumo sem levar em consideração a essência cultural local. Assim, Ferreira (2001, p. 21-22) 

explica que: 
Como conseqüência deste tipo de turismo pode-se observar, além da degradação 
dos locais em questão, uma radical modificação nas manifestações culturais no 
sentido de se adaptá-las ao gosto médio dos turistas. Podem ocorrer ainda alguns 
processos particulares de transformação: a adequação do calendário das 
comunidades à possibilidade de se ter ou não turistas, a dependência que estes 
geram nas atividades locais, e a total submissão cultural, social e econômica frente a 
um determinado padrão de lazer e consumo externo à própria comunidade. 

 
A cidade de Blumenau, universo do estudo, enfrenta problemas dessa ordem, no que 

diz  respeito  a realização da Oktoberfest.  No final da década de 70 o  trade local  já discutia a  

idéia de promover um evento turístico que envolvesse as tradições alemãs da região. Em 1983, 

durante o governo do então Prefeito, Dalto dos Reis, decidiu-se pela realização de uma festa 

semelhante a Oktoberfest de Munique, Alemanha. Porém, devido a enchente ocorrida naquele 

ano, o evento acabou sendo transferido para 1984. Desde o princípio a festa havia sido 

planejada com o intuito de atrair um maior número de turistas para a cidade, sendo que nas 

edições iniciais era possível observar uma maior participação da comunidade nos festejos. O 

amplo espaço destinado na mídia nacional, devido a destruição causada pela enchente ocorrida 

em 84, apresentou-se como uma excelente chance para o lançamento desse produto turístico6.  
_______________________ 
5 – SANTUR. Disponível em: <http://www.santur.sc.gov.br>. 
6 - Dados obtidos durante entrevista realizada com N.M., diretor executivo do Blumenau Convention & Visitors 
Bureau e organizador da Strassenfest mit Stammtischtreffen – Festa de Rua com Encontros de Stammtisch. 

E assim, a festa firmou-se no calendário oficial da cidade e até hoje representa 

importante atrativo turístico da região. Mas, por outro lado, os munícipes afastaram-se 
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gradativamente do evento, criando, até mesmo, certa aversão a festa e antipatia aos festeiros 

(agentes externos).  

 
Mas, para atrair um público mais seleto, com qualidade, que busque por destinações 

que ainda apresentam um patrimônio cultural preservado, se faz necessário a valorização do 

produto turístico local. Segundo Ferreira (2001, p. 22), “[...] a manutenção das identidades é 

fator importante para atrair a atenção dos turistas não predadores, visto que estes buscam na 

diversidade e na especificidade cultural os elementos para seu lazer”. 

 

O aproveitamento das festas originalmente tradicionais poderá contribuir para o 

incremento da oferta turística local, porém estas deverão contar com a ativa participação da 

comunidade, caso contrário, não passarão de eventos artificiais e sem valor identitário para tal 

grupo social. 

 

1.3 A Gênese das Festas 

 

As festas sempre estiveram presentes em todos os períodos históricos, representando 

importante bem imaterial e, entre outros elementos, compondo o patrimônio cultural das 

diversas civilizações. “Em qualquer tipo de festa, o grupo ou a comunidade interrompe o 

tempo ordinário para entrar, coletivamente, na dimensão de um tempo carregado de 

implicação cultural e de conotação psíquica própria, diferente daquele tempo ordinário ou 

cotidiano” (FERREIRA, 2001, p. 16).   

 

Mesmo antes da introdução do cristianismo nas sociedades essencialmente agrícolas, 

as festas “Eram momentos de afirmação da identidade coletiva, através dos quais o indivíduo 

tomava consciência de seu pertencimento a determinado grupo” (ibid, p. 15). Esses eventos, 

ainda hoje, representam importante incentivador da preservação das tradições, além de 

motivar o constante fortalecimento da identidade cultural dos grupos sociais. Melendez (2001, 

p.46) reforça a idéia de que “[...] las fiestas tradicionales, aportan conocimiento patrimonial 

para conservar la cultura, dado que son esencialmente un acto cívico de relación, que están 

basadas en la historia local y forman parte del imaginario colectivo.” 

 Independente da caracterização e do perfil que estes eventos assumem (rituais pagãos, 

cerimoniais religiosos ou atos ligados as manifestações folclóricas), os festejos apresentam 

três aspectos fundamentais que diferenciam-se, apenas, de acordo com a identidade cultural de 
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cada sociedade. Assim, “No exame de uma festa é possível observar pelo menos três 

componentes básicos: a preparação, a execução (conjunto de atividades mais ou menos 

tradicionais, ritualísticas e formalizadas ) e a ideologia presente na festa ( isto é, o conjunto de 

símbolos, valores e crenças que explícita ou implicitamente são repetidos pela festa)” 

(FERREIRA, 2001, p. 18). Portanto, afirma-se novamente, o valioso teor identitário implícito 

nestes eventos tão significativos, culturalmente, para as comunidades. 

 

Mas, esses eventos necessitam da participação ativa da comunidade, pois seu 

significado cultural dependerá diretamente desse envolvimento social. Afirma Moura (2002, 

p.37) que “O turista pode ser um estudioso de Ciências Sociais, ou ainda que não seja, deseja 

sempre saber o significado dos rituais que compõem as festas”. Assim, trata-se de 

fundamental importância o envolvimento dos anfitriões nesses eventos, pois, apenas desta 

forma, despertará o interesse dos visitantes em conhecê-los, compreendendo seu verdadeiro 

significado social para a comunidade em questão. Giacalone (1998, p.132) complementa ainda 

que: 
[...] a festa reforça os processos de comunicação coletiva e de integração social, 
torna possível a participação no rito, permite o reconhecimento em grupo enquanto 
tal; permite, ainda, a realização de um caráter igualitário entre os homens, no qual 
as diferenças de classe parecem ser menos evidentes e as de sexo servem mais a 
uma especialização de tarefas.  

 

As festas envolvem alguns elementos característicos que formam a base comemorativa 

dos atos festivos, dentre eles, destaca-se a comida e a bebida. Conforme Bakhtin (1987, p. 

243), “As imagens do banquete associam-se organicamente a todas as outras imagens da festa 

popular. O banquete é uma peça necessária a todo regozijo popular”. Atualmente, a 

gastronomia ocupa lugar de destaque em diversas festas, inclusive no estado de Santa 

Catarina. Em muitos casos, apresentam-se como fator de origem e motivador das festividades, 

como, por exemplo, a Fenarreco (Festa Nacional do Marreco) realizada na cidade de Brusque 

durante o mês de outubro, a Fenaostra (Festa Nacional da Ostra) ocorrida em Florianópolis, 

também, em outubro e a tradicional Festa do Pinhão, realizada no município de Lages durante 

o mês de junho.  

 

Desde os tempos mais remotos, o comer em coletividade tratava-se de algo 

necessariamente ligado a vida em sociedade, ou seja, algo indispensável e fundamental para as 

atividades sociais. Neste sentido, Bakhtin (1987, p. 246) explica que “No sistema das imagens 

da Antigüidade, o comer era inseparável do trabalho. Era o coroamento do trabalho e da luta 
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[...] Esse comer coletivo, coroamento de um trabalho coletivo, não é um ato biológico e 

animal, mas um acontecimento social”. E, como importante complemento das refeições, as 

bebidas também eram incorporadas aos banquetes, principalmente o vinho. Mas a cerveja, 

bebida consumida na grande maioria dos festejos realizados na cidade de Blumenau (universo 

do estudo), também ocupava papel de destaque, sendo que Sasse (1991, p. 25-26) explica que: 

 
Os babilônios e os egípcios fermentavam-na há mais de seis mil anos. Os egípcios 
teriam transmitido sua receita aos egeus; tendo sua fermentação se difundido entre 
gregos, romanos e outros povos mediterrâneos [...] Bebia-se, também, cerveja em 
todas as reuniões solenes, e o fato de beberem juntos constituía um laço mágico, 
não somente entre os presentes, mas entre os deuses e os homens [...] Para todas as 
ocasiões importantes, era mister preparar imensas quantidades dessa bebida, que o 
povo ia lançando num enorme recipiente [...] Afirma-se ter sido São Columbano, o 
evangelizador dos germânicos, que presenciou e registrou as manifestações em 
torno dessas monstruosas cubas que os alamanos preparavam para oferecer ao deus 
Wotan. 

 

Assim, torna-se, praticamente, imprescindível uma pequena abordagem, mesmo que 

superficial, destes elementos, já que apresentam-se intimamente ligados as festas tradicionais 

promovidas desde as mais antigas civilizações até os períodos atuais. 

 

È importante ressaltar que, da mesma forma em que os diversos bens materiais e 

imateriais que compõem o patrimônio cultural de certa comunidade sofrem alterações com o 

decorrer do tempo, as festas também modificam-se durante os diversos períodos históricos. 

Segundo Giacalone (1998, p. 135): 
 
A festa, como assinalei no início, é uma instituição sujeita a mudanças, 
transformações, perdas e hibridizações, como qualquer estatuto do viver coletivo. É 
uma expressão cultural do grupo, e como tal não é uma categoria imóvel, 
supradeterminada pelas estruturas sociais, mas uma instituição profundamente 
enraizada na vivência de grupo e, por isso, densa de regras e de símbolos. 

 

De acordo com Canton (2002), as antigas festas populares realizadas no Brasil durante 

o período colonial, permitiam que os participantes expressassem suas vontades, sonhos e 

desejos, o que não era permitido no dia a dia. “Antigamente, a festa era fonte sagrada da 

coesão social; o tempo era ritualizado em datas fixas; a festa era um contexto social no qual o 

indivíduo podia ter direitos de expressão, proibidos na vida cotidiana (2002, p. 57)”.  

 Na atualidade muitos eventos são promovidos sem apresentar qualquer ligação com a 

religiosidade, apenas com o simples propósito de promover o entretenimento durante o tempo 

destinado ao lazer. As festas se apresentam como uma oportunidade de promover a 
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aproximação das pessoas e aonde estas dispõem de uma maior liberdade para interagir e 

expressar seus reais sentimentos. 

 
Hoje, as festas adquiriram um novo perfil. A comunidade sagrada diminuiu, a 
sociedade se fracionou em instituições separadas, mais livres para estabelecerem 
suas próprias normas [...] As instituições passaram a produzir, em diversas 
situações, grandes variedades de festas, como forma de desenvolver uma relação 
mais humana, mais direta entre os seus participantes (Ibid, p. 57).  

  

 Mas estas mudanças não refletem a desvalorização cultural dessas manifestações, mas 

sim a adequação das mesmas a realidade social da comunidade, o que, de certa forma, reforça 

as questões identitárias dos indivíduos que pertencem a tal grupo. “Uma festa, de fato, para 

continuar existindo, deve ser renovável: as suas práticas simbólicas devem ser claras para a 

coletividade, sob pena de decair e perder o seu significado para o grupo” Giacalone (1998, p. 

132). 

 

Portanto, a falta de identificação da comunidade para com as tradições culturais e 

manifestações folclóricas trabalhadas na oferta turística de certa destinação, afastam os 

anfitriões e, como conseqüência, afugentam a demanda exigente que busca por atrativos 

originais e diferenciados. 

 

1.3.1 As Festas Profanas e Religiosas 

 

As festas acontecem desde os tempos mais remotos, antes mesmo do surgimento do 

cristianismo. As civilizações antigas promoviam esses eventos com base nas estações 

climáticas, reverenciando deuses, geralmente elementos ligados a natureza, com o intuito de, 

por exemplo, obterem bons resultados nas colheitas. Durante os processos festivos destacam-

se a fartura dos alimentos e a realização das refeições em coletividade. Explica Giacalone 

(1998, p.129) que: 
A festa encontra-se ligada aos ciclos agrícolas e às estações do ano, e é marcada por 
comportamentos excepcionais e pela abundância de alimentos. A exacerbação da 
corporeidade (jogo, dança, comida) é um de seus fatores essenciais, e o comer de 
forma coletiva e ritual constitui uma de suas características principais [...] O ciclo 
do calendário, no qual estão inseridas as festas tradicionais, define, em escansões 
periódicas, a relação entre cultura agrícola e as épocas de festa. 

Porém, após a introdução do cristianismo nas comunidades essencialmente agrícolas, 

ocorreram profundas alterações nestas festividades, adaptando-se datas de realização, 

periodicidade, entre outras características, como afirma Giacalone (1998, p.129): 
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O cristianismo, no curso dos séculos, modificou profundamente a relação entre 
realidade do cultivo e divindade, adaptando-se ao Olimpio católico. A adaptação do 
calendário litúrgico ao agrícola necessitou de tempos e formas de evangelização 
diversificada, para que fosse compreendido pelas massas de agricultores 
analfabetos. 

 

Um exemplo muito claro no que diz respeito às influências ocasionadas pela inclusão 

do cristianismo em diversas sociedades que até então baseavam-se, apenas, nas estações 

climáticas e nos ciclos agrícolas para proporem um calendário festivo, são as comemorações 

alusivas ao natal. Afirma Piacentini (1998, p.119) que: 
 
Ao substituir a Festa do Sol, festa pagã que comemorava o Solstício de Inverno, o 
Natal começou a ser passado de geração à geração como a festa máxima do 
cristianismo, a que comemora o nascimento de Cristo. Ao chegar ao Brasil, como 
manifestação de imigrantes europeus, expressou as peculiaridades de identidades 
culturais católicas, através dos portugueses e italianos e, protestantes, através dos 
alemães. Aqui, entrou em contato com expressões culturais africanas e indígenas. 

 

Mas as mudanças ocasionadas pela intervenção da igreja não causaram alterações, 

apenas, nas festas pagãs promovidas pelas antigas civilizações, mas também influenciou 

profundamente os cerimoniais e eventos religiosos. Segundo Bakhtin (1987, p. 63): 

 
[...] o riso na Idade Média estava relegado para fora de todas as esferas oficiais da 
ideologia e de todas as formas oficiais, rigorosas, da vida e do comércio humano. O 
riso tinha sido expurgado do culto religioso, do cerimonial feudal e estatal, da 
etiqueta social e de todos os gêneros da ideologia elevada. O tom sério exclusivo 
caracteriza a cultura medieval oficial [...] O tom sério afirmou-se como única forma  
que permitia expressar a verdade, o bem, e de maneira geral tudo que era 
importante, considerável [...] O cristianismo primitivo (na época antiga) já 
condenava o riso. 

 

De acordo com o contexto de François Rabelais, a igreja pregava a necessidade dos 

fiéis de se manterem, constantemente, sérios a fim de demonstrarem todo seu medo com 

relação ao poder de Deus e extremamente arrependidos pelos pecados cometidos. 

Consideravam o riso algo profano, aquilo que não emanava de Deus. “No entanto, essa 

seriedade exclusiva da ideologia defendida pela Igreja oficial trazia a necessidade de legalizar, 

fora da igreja, isto é, do culto, do rito e do cerimonial oficiais e canônicos, a alegria, o uso e a 

burla que deles haviam sido excluídos. Isso deu origem a formas puramente cômicas, ao lado 

das formas canônicas” (Ibid, p. 64). 

Atualmente, as festas religiosas, tanto da igreja católica, quanto da igreja luterana 

reúnem um grande número de participantes, sendo que boa parte da comunidade envolve-se 

diretamente no processo organizacional do evento. Este fator contribui positivamente para o 

fortalecimento e gradativo crescimento dessas festas, pois tratam-se de eventos voltados para 
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determinado grupo social, mas que atraem festeiros e visitantes de regiões distantes. Segundo 

Macena (2003, p.69): 
 
As festas devocionais que celebram a vida dos santos constituem-se num dos 
principais atrativos turísticos no Brasil, sendo hoje grande motor do turismo 
nacional. Esta afirmativa serve para ressaltar a grande importância do estudo das 
festas folclóricas religiosas e/ou profanas, buscando, com isto, o reconhecimento de 
seus símbolos e características para incentivar seu possível uso no turismo. 

 

No Brasil, a política educacional dos jesuítas impactou profundamente a cultura 

indígena promovendo uma série de mudanças e adaptações, inclusive, nos eventos festivos. 

Segundo Canton (2002, p. 52): 

 
A Igreja, dona do controle absoluto dos agrupamentos indígenas sob sua 
administração espiritual e educacional e seguindo o princípio de superioridade da 
cultura e dos costumes europeus, proporcionava aos jesuítas, durante todo o século 
XVI, a oportunidade de desenvolver seu trabalho de catequese, determinando, 
inclusive, as formas possíveis de manifestações lúdicas em caráter de folguedo 
popular. 

 

Recentemente o catolicismo passou a introduzir, da mesma forma que os evangélicos, 

músicas, cantos, gesticulações e, até mesmo, danças alegres que reverenciam Deus e suas 

ações divinas nas missas realizadas. Essas adaptações contribuíram positivamente para a 

reaproximação dos fiéis que, raramente, passaram a comparecer aos cerimoniais religiosos. 

Hoje, as festividades religiosas atraem um grande número de participantes e são consideradas 

importantes festas populares. Conforme Moura (2002, p. 38) os eventos festivos podem ser 

classificados em: 

 
[...] Religiosos – ministrados por sacerdotes ou por pessoas autorizadas pela Igreja, 
como missa, procissão, bênção, novena e reza. [...] Profano-religiosos – ministrados 
por leigos com aprovação do sacerdote, homenageando as figuras sacras, de modo 
alegre e festivo: levantamento de mastro, bailados como congados, folia de reis, 
Império do Divino, Reinado do Rosário, Pastorinhas. [...] Profanos – têm caráter de 
diversão. Visam segurar os visitantes mais tempo nas festas: leilões, danças, 
comidas, barraquinhas e folguedos como malhação do Judas, bumba-meu-boi, pau-
de-sebo, cavalhada e outros. 

 

No que diz respeito aos eventos profanos, um dos que mais marcaram o Brasil durante 

o século XVII foi a festa-espetáculo do Boi Voador, idealizado pelo Príncipe Maurício de 

Nassau e com o objetivo de recuperar o dinheiro investido na construção da ponte sobre o Rio 

Capibaribe, através da cobrança de pedágio. Explica Canton (2002, p. 53): 

 
Três meses antes de sua partida para Haia, o príncipe Maurício de Nassau mandou 
anunciar para toda a cidade que, no domingo 28 de janeiro de 1664 (inauguração da 
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ponte sobre o Rio Capibaribe), quem comparecesse à festa veria um boi voando [...] 
Sua idéia era simples: como o boi era pouco conhecido, no Recife, mandou encher 
de palha o couro de um boi de cor semelhante e, no dia da festa, após exibir (e 
depois esconder) o verdadeiro, faria o falso deslizar diante dos olhos de todos por 
uma corda estendida do alto de seu jardim até o outro lado da rua, fazendo-o “voar” 
de um lado para o outro [...] Tanta gente atravessou a ponte que aquela tarde rendeu 
1.800 florins. 

 

Os escravos africanos e os luso-brasileiros influenciaram significativamente na 

composição das mais diversas manifestações populares brasileiras (alguns exemplos: 

congadas dos negros e as cavalgadas). 

 
Apesar do duro cativeiro em que viviam, os negros não deixavam de se divertir 
algumas vezes. Em fins de 1666 [...] foi realizado o primeiro desfile público do Rei 
do Congo [...] Depois de comparecerem à missa, cerca de 400 homens e 100 
mulheres elegeram um rei e uma rainha, marcharam pelas ruas cantando e recitando 
versos improvisados, precedidos de atabaques, trombetas e pandeiros (Ibid, p. 54-
55). 
 

 Cada região do país apresenta um amplo calendário de festas profanas e religiosas que 

contemplam as tradições culturais do povo. Porém, vale ressaltar, que estes eventos são 

caracterizados por diferentes influências culturais, levando em consideração a diversificada 

formação étnica da população brasileira. 

 

1.4 O Aproveitamento das Festas  na Atividade Turística 

 

A utilização desses eventos na oferta turística cultural, deve proceder de forma 

controlada, evitando ao máximo a geração de impactos negativos que possam resultar na 

descaracterização destas festas e conseqüente desestruturação da identidade cultural de 

determinado grupo social. Neste sentido, afirma Ignarra (2002, p.121) que: 

 
As manifestações religiosas formam um outro atrativo cultural. As igrejas, os ritos 
religiosos, as procissões, as festas religiosas se constituem em importante atrativo 
para visitantes. Também neste caso é necessário controlar a visitação turística sobre 
o risco de indispor os visitantes com aqueles que estão professando sua fé.  

 

Tal precaução não se restringe apenas as festas religiosas, mas também as festas 

profanas, pois reúnem vários elementos importantes do patrimônio local, representados 

através dos diversos bens materiais, como os pratos típicos provenientes da gastronomia local 

e os trajes confeccionados especialmente para essas datas festivas, além dos bens imateriais 
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representados pela música, danças folclóricas e o próprio dialeto falado com uma maior 

freqüência durante a realização destes eventos. 

 

A sustentabilidade trata-se de fator fundamental para o correto desenvolvimento da 

atividade turística em qualquer destinação. Principalmente, quando abordam-se questões 

relacionadas ao patrimônio cultural. Ações descontroladas, sem um prévio planejamento que 

considere os fatores ambientais, culturais e sociais podem ocasionar resultados prejudiciais 

para toda uma sociedade. Assim, com relação a promoção de um turismo sustentável ligado 

diretamente a preservação da identidade cultural do povo, Martins (2003, p.47) afirma que: 

 
O ambiente que é voltado para o turista também é voltado para o povo em seus 
momentos de lazer, e só por esta forma se torna sustentável, gerando a preservação 
de ruas, cidades, centros históricos, encenações de feitos heróicos e até guerrilhas 
[...] Desta forma, as populações terão a oportunidade de entender seu passado, 
resgatando assim suas referências históricas, que, fatalmente, as remeterão às suas 
identidades, ou gerarão curiosidades e busca de conhecimentos mais profundos, que 
contribuirão de alguma forma para uma rememorização da identidade. 

 

Assim, considera-se um aspecto essencialmente importante a verificação junto aos 

indivíduos que compõem certo grupo social, das possibilidades de aproveitamento destes 

eventos na oferta turística local, pois caso ocorra a exclusão da comunidade, estas festas 

fatalmente perderão sua essência cultural e poderão vir a tornar-se acontecimentos isolados, 

sem qualquer identificação social com a destinação anfitriã. Neste sentido, Giacalone (1998, 

p.127) define as festas como: 

 
[...] uma resposta coletiva, ritualizada, fundada em símbolos comuns e 
compartilhados, instituída diante dos riscos da condição humana. [...] A festa 
tradicional define um tempo sagrado, destinado à representação cerimonial de 
eventos místicos, seja de caráter religioso (santo patrono, festas de calendário e 
marianas) ou laico (proclamação da República, 1º de maio), que são considerados 
fundamento e eixo da ordem social e da estrutura religiosa. 

    

É importante ressaltar, também, a necessidade de se consultar os indivíduos que 

integram o grupo social em questão, a fim de averiguar quais as possibilidades de participação 

dos agentes externos (turistas) nestas festividades. A verificação, seguida pela constatação, da 

impossibilidade de integração entre os visitantes e a comunidade anfitriã não anula a 

utilização destes recursos na oferta turística local. Estes eventos podem incrementar e, como 

conseqüência, fortalecer o produto cultural de tal destinação. Porém, este fato reforça a 
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necessidade de se buscar por uma demanda diferenciada, capaz de compreender que seu papel 

no processo é apenas como mero agente observador e jamais como individuo participante. 

 

Assim, o turista globalizado, remanescente da era pós-moderna, e que objetiva 

conhecer novos costumes e tradições também deve saber reconhecer as diversidades culturais 

provenientes das mais variadas sociedades, não, necessariamente, tentando compreender as 

bases de composição de tal patrimônio, mas sim respeitando todos os elementos formadores 

da identidade do grupo social anfitrião. Neste sentido, Piacentini (1998, p.122) afirma que: 

 
[...] a festa popular precisa ser conhecida na sua particularidade e respeitada na sua 
diversidade. Ao estabelecer uma base comum de conhecimento e respeito às 
diferenças culturais, poderemos elaborar condições mínimas, porém fundamentais, 
para estabelecer o ponto de partida para tratar não apenas da relação globalização x 
identidade cultural, mas avançar na direção de propostas pedagógicas que apontem 
para a convivência harmoniosa e saudável entre diferentes.  

 

Portanto não basta apenas realizar um levantamento das festas tradicionais e avaliar as 

possibilidades de aproveitamento turístico das mesmas, mas antes de qualquer coisa, detectar 

o interesse da comunidade em fazer uso desses bens imateriais como oferta cultural local.  

 Nesse estudo de caso, observa-se que as festas na condição de importante bem 

imaterial do patrimônio cultural local agregam valor ao produto turístico Blumenau já que 

complementam a oferta cultural do município e contribuem para a captação de um fluxo 

turístico diferenciado. 
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CAPÍTULO II – A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

 

2.1 A Contextualização Geo-Histórica de Blumenau – SC7

 

O município localiza-se a nordeste do estado de Santa Catarina, às margens do rio 

Itajaí-Açu, distante 50 Km do litoral e 140 Km da capital Florianópolis. Possui uma área total 

de 510,3 Km2, sendo que 30% desta área está relacionada a parte urbana da cidade. De acordo 

com o último censo realizado no ano 2000, Blumenau dispõe de 240.302 habitantes onde 

125.054 deles constituem a população economicamente ativa. Os maiores percentuais 

referem-se aos trabalhadores ligados a indústria (36,7%) e aos serviços (28,6%). Apenas, 

7,0% relacionam-se a agricultura. A vegetação predominante é a Mata Atlântica, o clima é 

temperado quente e o município encontra-se a 21 metros do nível do mar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 01 – Mapa do Estado de Santa Catarina (em destaque: Blumenau) 
Fonte: site oficial do Estado de Santa Catarina (adaptado) 

_____________ 
7 - Este sub-ítem foi construído com base nas seguintes obras: 
KORMANN, Edith. Blumenau: arte, cultura e as histórias de sua gente. Volumes II e IV Florianópolis: Edith 
Kormann, 1994. PETRY, Sueli Maria Vanzuita. A fibra tece a história: a contribuição da industria têxtil nos 
150 anos de Blumenau. Blumenau: Sintex, 2000. PETRY, Sueli Maria Vanzuita. Os Clubes de Caça e Tiro na 
Região de Blumenau 1859-1981. Blumenau: Fundação “Casa Dr. Blumenau”, 1982. SANTIAGO, N. M. Acib 
100 Anos Construindo Blumenau. Blumenau: Editora Expressão, 2001. SILVA, J. F. da. História de 
Blumenau. 2ª ed. Blumenau: Fundação “Casa Dr. Blumenau”, 1988.  
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De acordo com a divisão geoeconômica, o município encontra-se inserido na micro-

região do Médio Vale do Itajaí, junto as cidades de Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, 

Brusque, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Rio dos Cedros, Rodeio, Timbó e Vidal Ramos.  

 

O processo de imigração alemã no Brasil teve início em 1824 com a fixação de 

colonos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Apesar da morosidade na repartição de 

terras, logo iniciaram o cultivo do solo que lhes garantiu o sucesso da Colônia. No ano de 

1829 foi fundado o primeiro núcleo de alemães em Santa Catarina, embora no século XVII o 

litoral do estado já havia sido povoado pelos vicentistas (São Francisco, Laguna e Desterro – 

Florianópolis) e no século XVIII colonizado pelos açorianos. Porém, A Colônia São Pedro de 

Alcântara, localizada no Vale do Imaruí, não obteve sucesso devido a improdutividade do solo 

e pela falta de apoio do governo imperial que, na época, apresentava-se inexperiente com 

relação aos assuntos imigratórios. Em 1850, Dr. Blumenau junto aos 17 primeiros imigrantes 

alemães fundaram a Colônia Blumenau. 

 

Hermann Bruno Otto Blumenau nasceu no dia 26 de dezembro de 1819, na Alemanha, 

cidade de Hasselfelde, zona do Harz, do então Ducado de Brunsvique. Por ordem do pai, em 

1836, interrompeu seus estudos (preparação para admissão no ginásio) e iniciou seus 

aprendizados em um estabelecimento farmacêutico pertencente ao um botânico e musgólogo. 

No ano seguinte, passou a trabalhar em uma farmácia em Erfurt, concluindo o processo de 

aprendizagem, prestando o exame oficial. No inicio de 1842, um senhor chamado Hermann 

Trommsdorff, instalava uma fábrica de produtos químicos naquela cidade e convidou 

Blumenau para participar de uma sociedade. Durante uma viagem com destino a Londres 

conheceu João Jacob Sturtz, cônsul geral do Brasil na Prússia, que se encontrava, durante 

aquele período, na Inglaterra. As informações que lhes foram repassadas através de Sturtz, 

contribuíram para a firmação de seu propósito em emigrar para o Brasil, tendo em vista, a 

vontade de Blumenau em transferir-se para algum país da América interessado no processo de 

imigração alemã (Estados Unidos, Chile ou Brasil). 

 

Em 1846, Blumenau colava grau de doutor em filosofia (no curso de química) e, sete 

dias depois de sua formatura, no dia 30 de março, embarcou em Hamburgo com destino a 

província de Rio Grande do Sul, no Brasil. Após várias viagens realizadas no referido país 

onde tratou, na Corte, de inúmeros negócios ligados com o processo de colonização alemã, 

recebeu uma concessão de terras, às margens do Itajaí-Açu. Dois anos depois, Dr. Blumenau e 
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seu sócio Fernando Hackradt já exploravam essas terras, onde lançaram as bases de uma 

colônia de agricultores, ficando estabelecido que Hackradt permaneceria no local 

superintendendo os serviços de construção de um engenho de serrar madeira, a construção de 

ranchos, estabelecimento de roças e pasto, enquanto Blumenau seguiria para a Alemanha em 

busca de colonos para o seu empreendimento. 

No dia 02 de setembro de 1850 o grupo composto por Dr. Blumenau e mais 17 

imigrantes alemães, chegaram à foz do Ribeirão da Velha. A situação encontrada era 

desoladora. Haviam, apenas, algumas choupanas, um engenho de serrar sensível a menor 

enchente, nada de plantações, somente um pasto no qual estavam uns oito ou dez bois 

carreiros. Seu sócio, Fernando Hackradt, havia desistido da sociedade e abandonado a 

Colônia. 

 
FIGURA 02 – A Chegada dos Primeiros 17 Imigrantes a Colônia Blumenau 

Fonte: A fibra tece a história: a contribuição da industria têxtil nos 150 anos de Blumenau (2000) 
 

A ocupação territorial da Colônia se deu a partir de 1852 com a venda dos lotes com 

25 hectares de terra cada um. Em espaços de 05 ou 10 Km foram reservadas áreas que 

abrigariam a igreja, o cemitério, as casas comerciais e as escolas. Essa estrutura, futuramente, 

tornar-se-ia o núcleo urbano. 

 
FIGURA 03 – A Distribuição dos Lotes Coloniais 
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Fonte: A fibra tece a hi s de Blumenau (2000) stória: a contribuição da industria têxtil nos 150 ano

Mu a 

setentrional e oriental (Prússia, Oldemburgo, Scheleswig, Holstein, Hamburgo, Hannover, 

Saxôni

itos dos imigrantes que ocuparam esse espaço eram provenientes da Alemanh

a, Westalia, etc.), região que não apresentava influências romanas na formação dos 

centros urbanos. Estas se relacionam a construção do plano urbano das cidades, partindo-se de 

uma praça central e uma igreja. Algumas cidades alemãs (regiões ocidentais e meridionais) 

estiveram submetidas aos romanos durante certo período e este fator proporcionou-lhes 

características paralelas as cidades portuguesas. Mas no caso da Colônia Blumenau, a 

distribuição se deu partindo de uma rua comercial, levando-se, também, em consideração os 

obstáculos e subidas íngremes apresentadas pelo relevo.  

 
 

 
ua XV de Novembro: Principal Via ComFOTO 01 – R ercial (1910) 

Fonte: Acib - 100 Anos Construindo Blumenau (2001) 
 

Embora o obje ubsistência, já 

em 1856 cresciam, gradativamente, o número de egócios de beneficiamento (engenhos de 

farinha

ós a chegada de imigrantes operários, 

técnicos e trabalhadores da industria doméstica, provenientes das áreas urbanas e agrícolas da 

Aleman

tivo inicial da Colônia fosse uma produção agrícola de s

 n

, açúcar e serrar, alambiques, moinhos de milho, fábricas de vinagre e de cerveja, 

padaria e olaria). Apesar da agricultura constituir-se na principal atividade da região, alguns 

centros como Brusque, Itajaí e Timbó obtiveram com as indústrias papel de destaque no 

processo de desenvolvimento econômico do estado.      

 

O perfil econômico da colônia se modificou ap

ha. Estes foram responsáveis pelo surgimento das indústrias familiares que, mais 

tarde, transformaram-se nos grandes empreendimentos, principalmente, da área têxtil. 
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No dia 04 de fevereiro de 1880 foi aprovada a lei 860, elevando a Colônia à categoria 

de município e, através do decreto imperial 8.454, de 18 de março de 1882, o município de 

Blumenau foi declarado completamente emancipado, tendo já no dia 17 de janeiro do mesmo 

ano, dissolvida a direção da Colônia, dispensando, desta forma, seu diretor e respectivos 

auxiliares. 

 

 
 – Antiga Prefeitura Municipal de Blumenau 

a contribuição da industria têxtil nos 150 ano
FOTO 02 (1939) 

Fonte: A fibra tece a história:  de Blumenau (2000) 

Em 1866 iniciou-se a industrialização têxtil em Blumenau. Entre os imigrantes, a 

Colôni

s
 

a recebeu alguns com experiência em tecelagem, atividade que oferecia possibilidades 

de desenvolvimento no Brasil. Quatorze anos depois, a tradição familiar dos irmãos Hermann 

e Bruno Hering fez com que entrassem para a história, instalando a primeira indústria têxtil do 

município. No período compreendido entre os anos de 1922 a 1929 surgiram outras empresas 

como a Altenburg Indústria Têxtil (1922),Tecelagem Kuehnrich S/A (1926), atual Teka, 

Indústria de Malhas Thiemann (1927) e Malharia Blumenau S/A (1929), atual Mafisa.  

 

 
FOTO 03 – Altenburg Indústria Têxtil 

Fonte: Blumenau Charme Germânico (2000) 
 

Também, durante a década de 60, surgiram as primeiras iniciativas em prol do 

desenv

do turismo em Blumenau. 

olvimento do turismo no município. Com o slogan, Adivinhe que país é este, que 

identificou Blumenau como a Europa Brasileira, o poder público promoveu a primeira 

campanha de divulgação da cidade. Este foi o passo inicial para a sistematização da indústria 
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Em 1964 com o intuito de consolidar as bases do turismo, construiu-se o pavilhão da 

Fundação Promotora de Eventos, inaugurado no ano seguinte, com a realização da FAMOSC 

– Feira de Amostras de Santa Catarina. No ano de 1967, a PROEB sediou o I Festival da 

Cerveja e a III Exposição Agropecuária, atraindo um grande número de visitantes.  

 

 
FOTO 04 – Vista Aérea do Complexo da PROEB

Fonte: Arquivo Assessoria de Imprensa da PROE
 

 
B 

Através de uma inicia nstruiu-se, no Morro 

do Aipim, um restaurante especializado na culinária típica alemã, o Frohsin. Até hoje 

caracte

tiva da Comissão Municipal de Turismo co

riza-se como um dos principais pontos turísticos de Blumenau, proporcionando uma 

vista panorâmica de todo o centro urbano da cidade. 

 

 
FOTO 05 – Vista Panorâmica do Centro de Blumenau 

Fonte: site oficial da Prefeitura Municipal de Blumenau. 
 

Durante a década de  forte processo de 

urbanização, direcionando seus investimentos para a ampliação da malha rodoviária, das 

telecomunicações e, devido aos incentivos governamentais, destinou-se recursos para novas 

 70, o estado de Santa Catarina passou por um
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áreas c

ústria têxtil. Após a enchente de 1984, a indústria 

multinacional Johnson & Johnson desativou suas unidades produtivas no município e a 

empres

 

omo, por exemplo, o turismo. Em Blumenau foram realizadas várias ações visando 

incrementar a infra-estrutura turística e aumentar a permanência dos visitantes na cidade como 

a construção de novos hotéis (Plaza Hering, Bavária Palace, Terraço Hotel, etc.), de mais um 

restaurante típico (Moinho do Vale) e a criação de um passeio realizado nas águas do Rio 

Itajaí-Açu, através do Vapor Blumenau II.  

 

Em 1981, registrou-se um desequilíbrio na economia do município, constatada através 

da demissão de 02 mil trabalhadores da ind

a Albany mudou-se para Indaial devido aos problemas ocasionados pelas cheias. Os 

prejuízos causados no pólo têxtil, devido as enchentes, foram estimados em US$ 39 milhões. 

 

   
e Blumenau: 16,27 Metros (1911) 
ruindo Blumenau (2001) 

pactos causados pela crise econôm

FOTOS 06 e 07 – Uma das Maiores Enchentes d
Fonte: Acib - 100 Anos Const

 

Assim, durante os anos 80, devido aos im a 

nacional, a uperação e 

onsolidou-se como um dos alvos privilegiados de inversão de capital. A partir de 1984, com 

a reali

 relação 

ao dólar. Este fato retraiu as exportações de Blumenau e, juntamente com o surgimento de 

novas 

ic

atividade turística passou a ser considerada a melhor forma de s

c

zação da 1ª edição da Oktoberfest, a cidade conquistou seu espaço no calendário 

brasileiro de eventos e consolidou-se como um dos destinos mais visitados da região. 

 

Em 1994, devido as medidas reparadoras da economia brasileira, foi executado o Plano 

Real que causou mudanças na política cambial, supervalorizando a moeda nacional em

tecnologias ligadas as máquinas e teares, ocorreram reduções no número de 

trabalhadores das industrias têxteis. Durante os anos de 1994 e 1995 ocorreram 07 mil 

demissões locais. Mas este quadro foi alterado ainda durante a década de 90 e, em 1999 o 

número de empreendimentos ligados ao ramo têxtil aumentou de 1.733 para 2.305 novas 
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empresas. O número de empregados com carteira assinada evoluiu de 45.883, índice 

registrado em 1993, para 46.099 no final do ano de 1999.     

 

Porém, o setor de serviços foi o que demonstrou maior índice de desenvolvimento, 

apresentando um crescimento de 26% no número de trabalhadores ligados a esta área. 

Destaque para a informática, sendo que durante o período compreendido entre 1998 e 1999, o 

número

 Itajaí. Um exemplo marcante é a Texfair do Brasil – Feira 

Interna

 
 
 
 
 

 destas empresas aumentou 40,3%. Mas, apesar do significativo crescimento de outros 

setores, o têxtil chegou aos anos 2000, sendo ainda responsável por 41,3% da movimentação 

econômica de Blumenau.    

O setor têxtil ainda caracteriza-se como atividade importante na economia local. O 

município sedia significativos eventos ligados a área e que atraem muitos empresários para 

toda a região do Vale do

cional da Indústria Têxtil que é realizada na cidade desde 2.000 e é considerada a 

maior feira da indústria têxtil e de confecção do Brasil e da América Latina. Na edição de 

2005, reuniu 25.000 lojistas, 188 expositores e 350 marcas. O evento acontece no final do mês 

de maio, com duração de 04 dias e movimenta toda a cadeia produtiva do turismo local. Trata-

se de uma oportunidade de utilização e aproveitamento da infra-estrutura turística disponível 

na cidade e que sofre com os problemas de sazonalidade (levando em consideração o mês de 

outubro como período em que o município recebe um maior fluxo turístico).     
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2.2 As Tradições Culturais de Blumenau – SC 

Os grupos de imigrantes alemães que iniciaram a colonização de Blumenau e região 

m patrimônio originado a partir de sua terra 

atal. Durante a instalação na Colônia, foram submetidos a um processo de adaptação, 

upo que os exprime, seja de 
s estão relacionados 

com a língua, com as categorias temporais, com a própria concepção de corpo, pois 
o corpo vive o espaço e o suporta ao mesmo tempo. 

 

 Dentre os bens 

elementos, como o estil

cnica européia trazida ao Brasil pelos imigrantes alemães durante o século XIX, 

ontal, vertical e 
imel sempre era 

pintada de preto com fechamento em alvenaria aparente, sendo comum a formação 
de desenhos na disposição dos tijolos. O preenchimento das paredes normalmente 

 
 

 Embora tenha m

nxaimel sofreram algum

gião (tropical). As janelas foram ampliadas a fim de permitir maior ventilação e as varandas 

ram o

 

 

trouxeram consigo traços culturais herdados de u

n

adequando suas atividades de subsistência conforme as condições oferecidas pelo novo espaço 

habitado. Assim, desde do ano de fundação do município (1850) o patrimônio dessa sociedade 

vem sendo construído com base nos bens materiais e imateriais difundidos por tal grupo social 

possuidor de uma identidade constituída a partir de referencias culturais trazidos da 

Alemanha. Neste sentido, confirma Giacalone (1998, p. 130-131) que: 

 
Cada sociedade organiza os espaços segundo parâmetros culturais precisos, que 
levam em conta os modelos culturais de referência do gr
tipo cognitivo, valorativo, comportamental. [...] Tais parâmetro

materiais que compõem tal patrimônio cultural destacam-se alguns 

o arquitetônico característico da região, o enxaimel. Trata-se de uma 

té

caracterizado, conforme Milchert e Ferreira (2004, p.41-42), da seguinte forma: 

 
[...] as paredes externas eram formadas por tijolos de cor natural que permaneciam 
aparentes; as peças de madeira eram colocadas de forma horiz
inclinadas, garantindo assim a sustentação da casa. A estrutura enxa

era de tijolinho a vista. No entanto, também se costumava utilizar capim, pêlos de 
animais e estrume, misturados com barro ou argila para formar uma pasta que servia 
para preencher o esqueleto da casa e dar forma às paredes, vedando a construção. 

antido praticamente o mesmo estilo arquitetônico, as construções 

as adaptações em nosso estado, devido, principalmente, ao clima da e

re

fo rnamentadas com floreiras e gradis de madeira8.  
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 Durante o ano de 1970, o governo municipal em exercício, promoveu  uma  campanha 
_______________________ 
8 - MILCHERT, M., FERREIRA, C. Pomerode: Tradição e cultura na rota do enxaimel. Revista Blumenau em 

adernos, Blumenau, n. 1/2, p. 37-53, jan/fev, 2004.  
 a construções em estilo enxaimel, procurando, de certa forma, colaborar para a 

 

C
de incentivo

preservação de uma paisagem européia e, assim, atrair um número maior de turistas para a tão

divulgada Europa Brasileira9. 
 

   
s em Estilo Enxaimel 

cial da Prefeitura Municipal de Blumen
FOTOS 08 e 09 – Construçõe

Fontes: Arquivo Particular da Pesquisadora (2004) e site ofi au. 
 

Porém, devido ao desaparecime imel, principalmente na região central da 

cidade, ocorreram

jolos a vista, madeiras adaptadas com intuito decorativo e floreiras artificiais. De acordo com 

Flores 

nto do enxa

 muitas al através de fachadas de  construções apenas imitando o estilo origin

ti

(1997, p.74): “O estilo neo-enxaimel, imita ou apenas lembra a antiga técnica de 

construção. Enquanto fachada decorativa, suscita discussões, tanto sobre o caráter utilitário e 

funcional dos edifícios, como quanto às questões do patrimônio cultural.” 

 

   
e Castelinho da Moellmann (neo-enxai
Guia Turístico Oficial de Blumenau 20

ral de Blumenau é a gastronom

FOTOS 10 e 11 – Prefeitura Municipal de Blumenau mel) 
Fontes: Blumenau Charme Germânico (2000) e 04 

 

Outro elemento marcante do patrimônio cultu ia típica. 

Vale r sto de 

pratos impo

produto

essalta que o cardápio apresentado na Oktoberfest – A Festa da Cerveja, é compo

rtados da cozinha alemã (região da Bavária) e inseridos como complemento de um 

 turístico criado para atrair visitantes. Portanto, o Einsbein (joelho de porco cozido 
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com chucrute), o Kassler (bisteca de porco defumada) e o Gefüllte Ente (marreco recheado) 

com Rot Kohl (repolho roxo) tratam-se de receitas introduzidas na culinária local. 
_______________________ 
9 - FLORES, M. B. R. OKTOBERFEST: Turismo, Festa e Cultura na Estação do Chopp. Florianópolis: 
Editora Obra Jurídica, 1997. 

   
 Marreco Recheado com Repolho Roxo 

ocional do Restaurante Frohsin e 

    
FOTOS 12, 13 e 14 – Schlachtplatte,Salsichão (branco e vermelho) e
  Fontes: site oficial da Universidade Federal de Santa Catarina, folder prom

lumenau Charme Germânico (2000) 
 

  

oupava, ainda é possível encontrar algumas famílias que mantêm pratos originalmente 

adicio

   

B

Em regiões mais afastadas do centro urbano, como por exemplo, na região da Vila

It

tr nais e identificáveis, com relação ao patrimônio cultural, nas refeições diárias. O 

Gulasch Deutsche Art (goulasch de carne), o Kartoffel Purê (purê de batatas), o Salzgurken 

(pepino na salmora), o Spätzle, o Apfel Kompott (purê de maçã), o Sago mit Wein (sagu de 

vinho), o Milchreis (arroz doce), as tortas, bolos, cucas, docinhos de natal, Christstollen (pão 

de natal), amanteigados, geléias, compotas e, até mesmo, o Apfelstrudel (massa folhada 

recheada com maça, passas e nozes) ainda compõem a gastronomia local 10.  

 

   
felstrudel 
net/archives 

FOTOS 15, 16 e 17 – Trança de Farofa, Cucas e Ap
Fontes: www.panifzen.com.br e www.phlick.turtelina.

 

 Os trajes típ as festas, também 

foram inseridos como bem material no patrimônio dessa comunidade. São confeccionados 

m te

produto turístico criado (Oktoberfest). Mas muitos participantes de clubes de caça e tiro e de 

ic  dos utilizados, principalmente, durante a realização

co cidos pesados e quentes como o couro utilizado nos trajes masculinos e o veludo 

utilizado na produção dos vestidos e que não condizem com o clima tropical da região.   
 

Portanto, também tratam-se de adaptações ocasionadas como complemento a um 
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grupos folclórico utilizam-se de trajes mais adequados tanto no que diz respeito aos traços 

culturais  da  com

movidos por sociedades tradicionais, Oktoberfest, Encontros de 

unidade quanto as condições climáticas de nossa região. Assim, essas roupas  

___________________ 
10 - ELLINGER, Artur. Culinária Alemã do Vale do Itajaí. Blumenau; Nova Letra, 2004. 
foram introduzidas no vestuário dessa sociedade durante a realização das festividades 

tradicionais (bailes pro

Stammtisch, etc.).  

 

    
de Caça e Tiro e Desfile em 02/09/04) 

 Pesquisadora (2004) 
FOTOS 18 e 19 – Trajes Típicos (VI Olimpíada Clubes 

   Fonte: Arquivo Particular da
 

 O 

em 02 de dezembro de 1 ador D. Pedro II), na 

enau. Tinha o objetivo de atender aos interesses dos moradores que estavam 

ente, 41 sociedades tradicionais que promovem 

petições de tiro, bolão, bocha, skat entre outros jogos e atividades de entretenimento.     
 

ições culturais e as respectivas festividades promovidas por estas podem ser identificadas 

primeiro Schützenverein (sociedade de tiro) que surgiu no Vale do Itajaí foi fundado 

859 (feriado devido ao aniversário do Imper

Colônia Blum

habituados a participar de atividades sociais em grupos organizados em sua região de origem. 

Essas sociedades realizavam uma das mais populares festas da velha pátria a Schützenfest 

(festa dos atiradores) que celebrava as tradições do tiro ao alvo. De todas as formas 

recreativas, os Schützenvereine foram as primeiras manifestações do associativismo europeu e 

serviram de base para a formação da vida social da Colônia. Devido as longas distâncias que 

alguns sócios tinham que percorrer do núcleo colonial onde residiam até a sede da sociedade, 

a partir de 1875 surgiram outros Schützenvereine na região e, até o ano de 1899, já haviam 12 

sociedades do gênero tiro ao alvo na região 11.  

 

Atualmente, a cidade de Blumenau conta com 15 grupos folclóricos responsáveis pela 

preservação das danças típicas e, aproximadam

com

 
Assim, estas sociedades também caracterizam-se como componente significativo das 

trad
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como precioso bem imaterial do patrimônio local, além de significarem importante 

complemento cultural da oferta turística de Blumenau. 
______________________ 
11 - PETRY, Sueli Maria Vanzuita. Os Clubes de Caça e Tiro na Região de Blumenau 1859-1981. Blumenau: 
Fundação “Casa Dr. Blumenau”, 1982. 

   
Olimpíada da Ass. Clubes de Caça
isadora (2004) 

FOTOS 20 e 21 – Competições de Tiro ao Alvo e Bolão (VI  e Tiro) 
Fonte: Arquivo Particular da Pesqu

 

 

abitantes eram luteranos, porém, mais tarde, principalmente após o ano de 1861, chegaram, 

mbém

nalização – Décadas de 30 e 40 

8), 

 Brasil rompeu relações com a Alemanha e este fato resultou no fechamento temporário das 

escolas

am 

desemp

Quanto a religiosidade, no início do processo de colonização, a grande maioria dos 

h

ta , muitos imigrantes católicos na Colônia Blumenau 12. Ainda hoje, existem horários 

especiais de cultos e missas realizadas apenas no idioma em alemão, sendo que este trata-se, 

também, de importante traço cultural desse grupo social. 

 

2.3 Alguns Impactos Causados pelo Processo de Nacio

 

  No ano de 1917, período em que acontecia a Primeira Guerra Mundial (1914 – 191

o

 particulares em Blumenau. No início do processo de desenvolvimento, a falta de 

escolas brasileiras na região do Vale do Itajaí era um grave problema para aqueles 

colonizadores que valorizavam intensamente as questões relacionadas a formação escolar.  

Durante a crise mundial ocorrida no período de 1929 a 1933, a Alemanha foi 

duramente atingida, sendo que, aproximadamente, seis milhões de pessoas ficar

regadas, o que acabou impulsionando muitos alemães a adotarem o nazismo de 

Adolph Hitler na promessa de salvação do país. Em Blumenau existiam alguns núcleos 

nazistas, formados por súditos alemães que obtinham informações das melhorias, 

principalmente na área econômica, promovidas na Alemanha através de Hitler. As notícias 

declaravam que ele havia reerguido, apenas em 10 anos, o país arrasado após o fim da 

Primeira Guerra Mundial. Conforme Santiago (2001, p. 98), “antes da eclosão da segunda 

Guerra, o chanceler era visto pelo povo alemão como um salvador da pátria. Tinha tirado a 
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Alemanha da hiperinflação, fez a economia crescer e os empregos aumentarem. Melhor do 

que isso: devolveu aos germânicos o orgulho de sua pátria.” 

___________________ 
12 – Livro de Tombo da Parochia de São Paulo Apóstolo de Blumenau, 1912-1939 (ANEXO A) 

 
 – Grupo de Simpatizantes ao Nazismo em
 ACIB - 100 Anos Construindo Blumenau (

FOTO 22  Blumenau 
Fonte: 2001) 

 

Algumas Soc lização de comícios 

azi-integralistas, sendo que este fato gerou, mais tarde, graves acusações de infiltrações 

nazista

assaram a 

m os alemães que habitavam, principalmente, a região sul do país. No dia 10 

de nov

 junto às escolas, inculcando mudanças de 
à pátria brasileira, proibindo a língua alemã e 

quaisquer materiais escolares que veiculassem a germanidade. Em Blumenau a 

 

Os impactos cau

oram proibidas publicações de livros, jornais e periódicos em língua estrangeira, os cartórios 

não au

iedades de Atiradores cederam suas sedes para a rea

n

s através das Schützenvereine (sociedades de tiro). Mas este ato de empréstimo era 

natural, pois as sociedades costumavam ceder seus salões sempre que solicitados. 13

  

Já desde a Primeira Guerra Mundial, os governantes e o Exército Brasileiro p

preocupar-se co

embro de 1937 foi lançada, através do governo de Getúlio Vargas, a Campanha de 

Nacionalização não só deflagrada contra os alemães, mas sim contra todos os estrangeiros e 

seus  descendentes. A  proibição inicial , no caso das colônias germânicas , girou  em torno do  

idioma alemão , sendo  que  várias escolas particulares foram fechadas e, em 1939, seu 

patrimônio confiscado. Segundo Flores (1997, p. 44): 
 

Os inspetores de ensino atuavam
comportamento cívico em relação 

campanha de nacionalização chegou a ser bastante violenta: foram fechadas escolas, 
clubes e associações desportivas e culturais, apreendido livros e rádios e se instalou 
na cidade em Batalhão do Exército com o objetivo de reprimir o uso da língua 
alemã e instigar o amor a pátria. 

sados pela nacionalização não ficaram restritos, apenas, as escolas. 

F

torizavam o registro de nomes em alemão e o escrivão substituía letras a fim de 
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aportuguesar as palavras e, até mesmo, ouvir programas em rádio, no idioma alemão, também 

foi proibido.  
________________
13 - PETRY, Su

_______ 
eli Maria Vanzuita. Os Clubes de Caça e Tiro na Região de Blumenau 1859-1981. Blumenau: 

Fundação “Casa Dr. Blumenau”, 1982. 

 
23 – Curso de “Portuguez” Obrigatório pa
nte: ACIB - 100 Anos Construindo Blumenau (20

FOTO ra os Professores  
Fo 1) 

A punição para aqueles que não falassem somente o português era a prisão temporária. 

Segund

[...] normalmente as prisões eram feitas na venda, onde se concentravam grande 

 

Até mesmo as construções em estilo enxaimel  não foram poupadas e muitas delas 

foram r

 Segunda Guerra Mundial eclodiu no dia 02 de setembro de 1939 e o Brasil, que 

pretend

[...] o jornal Cidade de Blumenau publicou o AVISO, assinado por Timóteo Braz 

0
 

o relato de alguns moradores da cidade de Pomerode, publicado na obra de Altmann 

(2002, p. 47)14: 

parte dos colonos. Lá eles faziam suas compras e muitos na hora de pedir lingüiça, 
pediam Wurst. Pronto. A voz de prisão era dada na hora e todo mundo que estava 
presente era levado e trancafiado. A reunião de homens para jogar baralho era 
hábito comum nas colônias alemãs. Durante o jogo palavras em alemão escapavam. 
Bastava para que parassem na delegacia. No outro dia eram soltos após pagar o 
Schliessegeld (taxa cobrada pelos policiais para ser solto). 

15

ebocadas para esconderem os traços que identificavam a procedência, o que ocasionou 

uma profunda descaracterização da estrutura original16. 

 

A

ia permanecer neutro, foi forçado, em 1941, a romper relações com o Eixo e acabou se 

envolvendo na guerra no ano seguinte. Em 31 de janeiro de 1942, conforme Kormann (1996, 

p. 196): 

Moreira, Delegado Regional de Polícia, proveniente da Secretaria de Segurança 
Pública, proibindo alemães, italianos e japoneses de se deslocarem  de um local para 
outro sem salvo-conduto, mudar de residência sem comunicar previamente ao 
Serviço de Registro de Estrangeiros, promover reuniões (aniversários, banquetes, 
etc.) e a utilização de hinos, cantos e saudações, bem como o uso dos idiomas 
citados. 
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os de Pomerode: histórias de vida de sete personagens. Santa Maria: Pallotti, 

ILCHERT, M., FERREIRA, C. Pomerode: Tradição e cultura na rota do enxaimel. Revista Blumenau em 

fechada

Alguns ao retornarem as suas atividades não continuaram com a tradição do tiro. 
Durante e seu fechamento eles sofreram a fiscalização por parte das autoridades 

  

s estas ações ligadas a Campanha de Nacionalização instituída, no governo 

de Get

___________________ 
14– ALTMANN, L. 500 an
2002. 
15- Estilo arquitetônico tipicamente europeu trazido ao Brasil pelos imigrantes alemães a partir do século XIX. 
16 - M
Cadernos, Blumenau, n. 1/2, p. 37-53, jan/fev, 2004.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, 58 Sociedades Tradicionais de Atiradores foram 

s na cidade de Blumenau, reiniciando suas atividades somente no ano de 1946. A 

grande maioria sofreu alterações nas denominações de origem, obrigando-se a modificar seus 

nomes. Além disso, muitas deixaram de praticar o tiro e voltaram-se, somente, a pratica de 

esportes (bolão, bocha, skat, etc.). Segundo Petry (1982, p. 85): 
 

policiais que tinham poderes para isto. Apreendiam as documentações e as armas. 
As diretorias temerosas, queimaram, enterraram ou rasgaram toda a documentação. 
O curto espaço de tempo em que estas Sociedades estiveram fechadas foi o 
suficiente para alterar as estruturas de uma tradição que fazia parte da herança 
cultural e social da região. 

Assim, toda

úlio Vargas, durante as décadas de 30 e 40, impactaram negativamente na sociedade 

blumenauense, oprimindo manifestações e tradições ligadas diretamente a identidade cultural 

local e desfalcando todo um patrimônio através da adequação ou eliminação de diversos bens 

materiais e imaterias significativos a esse grupo social17.   
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_______ ________________ 
 com base (dentre os já mencionados como nota de rodapé) nas seguintes obras: 
: arte, cultura e as histórias de sua gente. Volume IV. Florianópolis: Edith 

CAPÍTULO III - AS FESTAS REMANESCENTES, QUE DESAPARECERAM E AS 

Desde o final do século XIX, período em que ocorria o processo de colonização na 

região 

.1 A Festa Religiosa Remanescente 

A Festa do Divino Espírito Santo trata-se da principal festividade católica do 

municí

A festa era uma forma de exaltar o poder do rei como agente de Deus na Terra. A 
simbologia dos componentes da Festa do Divino conferem com o ideário de 

__
17 - Este sub-ítem foi construído
KORMANN, Edith. Blumenau
Kormann, 1994. 
FLORES, M. B. R. Oktoberfest: turismo, festa e cultura na estação do chopp. Florianópolis: Livraria e 
Editora Obra Jurídica, 1997. 

 

FESTAS CRIADAS 

 

do Vale do Itajaí, mais precisamente, na Colônia Blumenau, já era possível verificar a 

realização de significativas festas e comemorações ligadas diretamente às tradições culturais 

dos imigrantes alemães18. Porém, devido a vários fatores ocasionados, principalmente, por 

acontecimentos políticos, no decorrer desse período histórico, vários destes festejos sofreram 

adaptações, mas persistiram ao longo dos tempos. Muitos desses eventos perderam seu 

verdadeiro significado e deixaram de identificar-se com a cultura local. Outros surgiram e, até 

hoje, complementam o patrimônio cultural dessa comunidade. Através dos trabalhos 

desenvolvidos no decorrer da pesquisa, foi possível detectar algumas festas que compõem 

estes três grande grupos: as festas remanescentes, aquelas que não mais acontecem na região e 

as festas criadas recentemente e que, atualmente, formam importante bem imaterial desse 

grupo social. É importante ressaltar também, que esses grupos foram ainda submetidos a uma 

subdivisão que indica as festividades religiosas, profano-religiosas e profanas. 

 

3

 

pio de Blumenau. Conforme informações obtidas através do II Livro de Tombo da 

Paróquia de São Paulo Apóstolo de Blumenau 1912-1939 (ANEXO A), a primeira edição da 

festa aconteceu no dia 15 de maio de 1921. O evento foi marcado pela missa solene celebrada 

as 10:30 horas da manhã que contou com o sermão dos Freis Estanislao Schaette, Júlio Jansen 

e Ernesto Emmendörfer. A festa acontece 42 dias após o domingo de Páscoa, sendo que os 

festejos têm duração de 02 dias. Segundo Moura (2002, p. 43): 
 

Joaquim de Flora. Os imperadores europeus, pela graça do Divino Espírito Santo, 
são representados como justos, caridosos, inteligentes e ricos. Daí as cavalhadas de 
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mouros e cristãos; o cortejo do império, a alegria e a farta distribuição de comidas e 
bebidas; diversas formas de bailados; queima de fogos. 

 

A  maioria  dos imigrantes  que chegaram  inicialmente na  Colônia eram  protestantes,  
_______

ista realizada com Sueli Maria Vanzuita Petry, Diretora do Arquivo 

Blumenau recebeu 150 imigrantes católicos, culminando na 

_______________________ 
18 – Dados obtidos através de entrev
Histórico José Ferreira da Silva. 
porém, no ano de 1861, 

construção da primeira capela que, mais tarde, em 1870, foi ampliada. Devido ao gradativo 

crescimento do número de fiéis o governo construiu uma nova matriz na praça da Colônia, 

sendo sagrada pelo Padre José Maria Jacobs, em 24 de dezembro de 1876. Em 08 de fevereiro 

de 1878, por determinação de Don Pedro Maria de Lacerda, Bispo do Rio de Janeiro, a 

Paróquia de São Paulo Apóstolo de Blumenau foi desmembrada da Paróquia de São Pedro de 

Gaspar 19. Atualmente, a Catedral sedia todos os anos a Festa do Divino Espírito Santo, sendo 

que nesta 83ª edição, reuniu cerca de 08 mil fiéis. 

 

 
 

o Paulo Apóstolo (inauguradFOTO 24 – Antiga Matriz Sã a em 24 de dezembro de 1876) 
Fon 0) 

 

 

bora sua realização, em Blumenau, tenha tido início em 1991, a Kerbfest – A Festa 

do Padroeiro é prom

te: A fibra tece a história: a contribuição da indústria têxtil nos 150 anos de Blumenau (200
   

 

3.2 A Festa Profano-Religiosa Remanescente

 

Em

ovida há muitos anos pela comunidade católica da região de 

Itapiranga/SC. A Associação dos Itapiranguenses em Blumenau foi criada em 21 de agosto de 

1988 e apresenta finalidades políticas e religiosas, conforme reza seu estatuto. No ano de 1991 

aconteceu a primeira festa, porém, somente após a 6ª edição é que foi aberta para a 

participação do público em geral. Cada comunidade promove a festa no período ligado ao seu 

respectivo padroeiro e como os itapiranguenses residentes em Blumenau escolheram a Nossa 
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Senhora de Assunção como padroeira homenageada, a Kerbfest, em Blumenau, é realizada 

durante 02 dias, no mês de agosto.  

 
 
_____________________________ 

9 – Livro de Tombo da Parochia de São Paulo Apóstolo de Blumenau, 1912-1939 (ANEXO A) 1

                 
FOTOS 25 e 26 – 13ª K  Festa do Padroeiro) 

Fonte: Arquivo Par squisadora (2004) 
 

ste ano, a 13ª edição do evento, ocorrida nos dias 14 e 15, reuniu cerca de 03 mil 

festeiro

.3 A Festa Profana Remanescente 

A pratica do tiro foi uma tradição trazida pelos imigrantes alemães que colonizaram a 

região 

Assim, a Schützenfest, a Festa dos Atiradores, tornou-se a mais popular festa entre em 

blumen

ERBFEST (A
ticular da Pe

E

s. A gastronomia típica da festa é composta por churrasco no espeto, rote eier (ovos 

cozidos na água de beterraba), chope a cuca de farofa que deve ser consumida junto com a 

carne, durante o almoço.  

 

3

 

do Vale do Itajaí, e que perdura até os períodos atuais. A primeira Schützenverein 

(Sociedade de Tiro) fundada na Colônia Blumenau, ocorreu em 1859, com o objetivo de 

atender aos interesses dos moradores, habituados a participar de atividades sociais em grupos 

organizados no seu país de origem.20

 

auenses e, atualmente, boa parte das sociedades tradicionais do município, promovem 

as Königfest (Festa do Rei do Tiro) que é subdividida em 02 categorias: a Vogelkönig (Rei to 

Tiro ao Pássaro) e a Hirschkönig (Rei do Tiro ao Alvo – veado ou auce). Porém, devido a 

Campanha de Nacionalização, estas sociedades permaneceram fechadas por um longo 

período, sendo que várias delas, ao reiniciarem suas atividades, passaram a dedicar-se somente 

as atividades esportivas. Desta forma, surgiu a Kegelnfest (Festa do Rei do Bolão) que 
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também é subdividida em Wettkegeln, quando é eleito o melhor do ano e a Preisskegeln que 

tratam-se de disputas realizadas durante os finais de semana, apenas como forma de entreteni-  

mento.  

 

___________________ 
20 - PETRY, Sueli Maria Vanzuita. Os Clubes de Caça e Tiro na Região de Blumenau 1859-1981. Blumenau: 
Fundação “Casa Dr. Blumenau”, 1982. 

Outras atividades foram introduzidas nas Schützenvereine como a bocha, os jogos de 

skat e as competições de serrador. 

 

                    
FOTOS 27 e 28 – Bocha e Competição de Serrador na Sociedade Serrinha 

Fonte: Arquivo Particular da Pesquisadora (2004) 
 

Geralmente a prática, tanto do tiro quanto dos demais esportes, acontece durante os 

finais de semana, quando os integrantes das sociedades encontram-se nas respectivas sedes. 

As competições que definem o melhor desportista ocorrem 02 vezes por ano, seguido por 

bailes homenageando os reis e rainhas eleitas.  

 

 
FOTO 29 – A Rainha e as Princesas da Associação dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau 

Fonte: Arquivo Particular da Pesquisadora (2004) 
 

As datas comemorativas são definidas, individualmente, por cada sociedade, levando 

em consideração o calendário festivo de cada clube. Hoje, as festividades acontecem, apenas, 

em 01 dia, geralmente no sábado. Durante a manhã são realizadas as competições e, no final 
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da tarde, ocorre a marcha em busca do rei que, muitas vezes, oferece, em sua residência ou na 

própria sede do clube, um café colonial típico aos demais competidores. Durante a noite, os 

integrantes reúnem-se nas sociedades para receberem as premiações e participarem do bailes. 

Os troféus permanecem expostos nas sedes e as medalhas, afixadas nas roupas típicas, são 

exibidas nos desfiles dos clubes de caça e tiro e, também, nos desfiles promovidos na Rua XV 

de Novembro (principal via comercial da cidade), devido à realização da Oktoberfest – A 

Festa da Cerveja. 

 

               
FOTOS 30 e 31 – Troféus expostos no Clube Blumenauense de Caça e Tiro 

e Medalhas expostas na Sociedade Recreativa e Desportiva Serrinha 
Fonte: Arquivo Particular da Pesquisadora (2004) 

 

Atualmente, a Associação dos Clubes de Caça Tiro de Blumenau contam com 34 

sociedades tradicionais associadas que desenvolvem a pratica dos mais diversos esportes. 

Abaixo, segue tabela informando as atividades praticadas e o respectivo número de sócios: 

 

TABELA 01 – Sociedades Tradicionais de Blumenau 

Denominação 
(Pós Campanha de Nacionalização)

Atividades Desenvolvidas N.º de 
Sócios 

Clube de Caça e Tiro Ribeirão 
Itoupava 

Bolão, Sociais e Tiro. 120 

Clube Social Recreativo Caça e 
Tiro Garcia Jordão 

Bocha, Bolão, Futebol, Grupo Folclórico, 
Sociais, Tênis e Tiro. 

400 

Clube Blumenauense de Caça e 
Tiro 

Bocha, Bolão, Futebol, Sociais, Tênis e 
Tiro. 

400 

Sociedade Recreativa e Esportiva 
Ipiranga 

Basquete, Bocha, Bolão, Futebol, Karatê, 
Natação, Squash e Sociais.  

729 

Sociedade Esportiva e Recreativa 
Itoupava Alta 

Bolão, Grupo Folclórico, Sociais e Tiro. 150 

Sociedade Recreativa Desportiva 
Serrinha 

Bolão, Futebol, Skat e Sociais. 105 

Clube Recreativo Esportivo 
Cultural Concórdia 

Bolão, Canoagem e Sociais. 200 

Clube de Caça e Tiro Velha Central Bocha, Bolão, Futebol Suíço, Grupo 
Folclórico, Sociais e Tiro. 

350 
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Clube de Caça e Tiro Fortaleza 
Alta 

Bocha, Sociais e Tiro. 130 

Clube de Caça e Tiro Concórdia – 
Velha 

Bocha, Bolão, Sociais e Tiro. 70 

Grêmio Esportivo Olímpico Atletismo, Bocha, Bolão, Futebol Suíço, 
Grupo Folclórico, Natação, Tênis e 
Voleibol. 

350 

Sociedade de Caça e Tiro Estrada 
da Carolina 

Bolão, Sociais e Tiro. 50 

Sociedade Recreativa Cultural 
Fortaleza Tribess 

Bocha, Bolão, Grupo Folclórico, Sociais e 
Tiro. 

280 

Sociedade Esportiva Flórida Bocha, Futebol, Sociais, Tênis de Mesa e 
Truco. 

80 

Sociedade Desportiva Vasto Verde Bocha, Bolão, Futebol, Grupo Folclórico, 
Skat, Sociais, Tênis, Tiro e Voleibol. 

680 

Esporte Clube Água Verde Bocha, Bolão, Futebol, Sociais e Tiro. 100 
Sociedade Recreativa Esportiva e 
Cultural Testo Salto 

Bolão, Sociais e Tiro. 230 

Clube de Caça e Tiro Itoupavazinha Bocha, Bolão, Sociais e Tiro. 160 
Sociedade Recreativa e Desportiva 
Centenário 

Bocha, Bolão, Futebol, Sociais e Voleibol. 250 

Clube de Caça e Tiro Badenfurt Bocha, Sociais e Tiro. 130 
Clube de Caça e Tiro Passo Manso Bocha, Bolão, Sociais e Tiro. 250 
Sociedade Esportiva Caça e Tiro 
Itoupava Norte 

Bocha, Bolão, Futebol, Sociais e Tiro. 80 

Centro Cultural 25 de Julho Bocha, Bolão, Coral, Harmônicas, Grupo 
Folclórico, Pré-Ball, Sociais e Tênis de 
Mesa. 

120 

Sociedade Desportiva Nova 
Esperança 

Bocha, Sociais e Tiro. - 

Sociedade Esportiva Recreativa e 
Cultural Salto do Norte 

Bocha, Bolão, Futebol, Sociais e Tiro. 180 

Sociedade Recreativa Esportiva 1º 
de Janeiro 

Bocha, Hipismo, Sociais e Tiro. - 

Sociedade Esportiva e Recreativa 
Primavera 

Bolão e Sociais. 60 

Sociedade Esportiva Recreativa 
Nova Aurora 

Bocha, Futebol, Sociais e Tiro. 100 

Sociedade Esportiva Recreativa 
Cruzeiro 

Bolão, Grupo Folclórico, Sociais e Tiro. 120 

Sociedade Esportiva Recreativa 
Liberdade 

Bolão, Sociais e Tiro. 90 

Sociedade Esportiva Recreativa 
Cultural União 

Bocha, Futebol, Sociais e Tiro. 140 

Sociedade de Bolão Tirolês Bolão e Sociais. - 
Clube Skat Hermann Berg Bocha, Canastra, Dominó e Skat. 60 

Fonte: Associação dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau (2004). 
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Percebe-se que, mais de 94% das sociedades, alteraram sua denominação passando a 

utilizar nomes em português, apenas 67% mantêm o tiro nas atividades praticadas e 100 % 

delas introduziram esportes como, por exemplo, o bolão e a bocha nas práticas desenvolvidas. 

Estes dados refletem, claramente, as profundas adaptações promovidas em decorrência do 

período de repressão cultural sofrido pelos blumenauenses, durante a Campanha de 

Nacionalização, implantada no governo de Getúlio Vargas.     

     

3.4 A Festa Profano-Religiosa que Desapareceu 

 

As festas de casamento apresentavam-se como importantes acontecimentos, 

principalmente nas regiões rurais, afastadas dos centros urbanos. Os festejos duravam 03 dias, 

geralmente de 6ª feira a domingo. Os preparativos envolviam as famílias do noivo e da noiva 

que iniciavam a organização da festa através da criação dos animais (galinhas, porcos, gado, 

etc.) destinados ao banquete da celebração e a adequação dos espaços na casa da noiva para 

abrigar os convidados. O convite era realizado oralmente pelo Hochzeitsbitter (o rapaz que 

fazia o convite) que percorria, a cavalo, a região convidando os parentes e amigos em nome da 

família da noiva. Nas áreas urbanas os próprios noivos entregavam os convites por escrito, o 

que mais tarde, passou a acontecer, também, nas regiões rurais. 

  

O Polter-abend, uma espécie de quebra-caco ou despedida de solteiro, acontecia um 

dia antes da cerimônia de casamento. Os amigos apareciam na casa da noiva, ou clube, 

declamando poesias e entregando presentes como galinhas, patos e marrecos a fim de serem 

acrescentados no banquete do dia seguinte. Além destes, os noivos também recebiam caixas 

com louças que eram quebradas antes de serem entregues ao casal. Esses cacos representavam 

sorte para a vida de casados. Durante o Polter-abend era servida a schwartzsauer (sopa de 

cabidela) preparada da seguinte forma: 
 
Quando matavam as aves, as mulheres guardavam o sangue para fazer a sopa. As 
galinhas, patos e marrecos eram recheados e cozinhavam numa panela com água. 
Eram galinhas velhas e precisavam cozinhar para depois assar. Nesta água eram 
cozidos os miúdos das aves: moelas, fígados, pés, pescoços, asas sempre com muito 
tempero verde, por fim era acrescentado o sangue guardado, às vezes colocavam 
farinha de trigo para engrossar.21

 

Na madrugada de 6ª feira para sábado também ocorria a alvorada festiva. 

Aproximadamente, às 04:00 horas da manhã, a banda que, mais tarde, animaria o casamento 
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embarcava em um caminhão e passava em frente à casa dos convidados, tocando músicas a 

fim de despertá-los e dar início aos preparativos da festa.22 

 
____________________________ 
21 – EHMKE, C. Testo Salto: Casamentos das décadas de 50 e 60. Revista Blumenau em Cadernos, 
Blumenau, n. 3/4, p. 103-115, mar/abr, 2004.  
22 - Dados obtidos durante entrevista realizada com H.J.S., marceneiro e músico amador. 

Tanto a igreja quanto o salão ou, até mesmo, a casa da noiva aonde aconteceria a 

recepção aos convidados eram decoradas com folhas de palmeiras e flores. Geralmente a 

cerimônia religiosa acontecia no período da manhã e, logo após, aos cumprimentos e 

felicitações, todos eram convidados a participarem do almoço. A entrada tratava-se de uma 

sopa de galinha e, logo em seguida, eram servidos os demais pratos, como o marreco 

recheado, a galinha assada no forno, bisteca de porco ou língua bovina ensopada 

acompanhada de mandioca frita, batatas e as mais variadas verduras e saladas.23 Após o 

almoço iniciavam-se as danças, sendo que a primeira valsa era destinada aos noivos, depois 

padrinhos, parentes e, finalmente, todos os convidados. Já no início da noite era servida a 

segunda refeição da festa, o jantar.  
 

Antes de iniciar-se, novamente, o baile, acontecia a Küchentanz, a dança das 

cozinheiras que invadiam o salão, trajadas com aventais e lenços na cabeça, dançando, 

batendo com tampas em panelas e fazendo muito barulho. Os convidados aplaudiam como 

uma forma de agradecimento e, em seguida, continuava o baile. Próximo a meia noite, os 

noivos preparavam-se para a Kranzabertanz, a dança de retirada da coroa. Os recém-casados 

sentavam-se em cadeiras dispostas no meio do salão onde, duas pessoas responsabilizavam-se 

pela retira da coroa de flores da noiva e do enfeite de lapela do terno do noivo. Depois 

dançavam e ausentavam-se, por um instante, para a troca de roupa. As comemorações 

terminavam, apenas, no início de domingo com um café da manhã. Mas alguns casamentos 

prosseguiam até domingo ao meio dia com a realização da Katerfrühstük, o almoço da 

ressaca. Os convidados reencontravam-se no dia seguinte para degustarem o que havia 

sobrado da noite anterior. A lua de mel dos recém-casados era transferida para a noite de 

domingo. Hoje, dificilmente, alguém dispõem de recursos financeiros para viabilizar festas 

dessa natureza. Os casamentos atuais foram reduzidos, apenas, para uma noite de 

comemoração. 24  

 

3.5 As Festas Profanas que Desapareceram 
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Desde os tempos de Colônia, os blumenauenses trabalhavam arduamente durante a 

semana e, no domingo, freqüentavam cultos religiosos nas manhãs e, depois do almoço, 

visitavam parentes e amigos.  Já  haviam despertado a consciência para a necessidade do lazer  
____________________________ 
23 – EHMKE, C. Testo Salto: Casamentos das décadas de 50 e 60. Revista Blumenau em Cadernos, 
Blumenau, n. 3/4, p. 103-115, mar/abr, 2004.  
24 - Dados obtidos durante entrevista realizada com H.J.S., marceneiro e músico amador. 
e das atividades de entretenimento. As primeiras comemorações profanas a serem realizadas 

na região eram denominadas Richtfest, a festa da cumeeira. A construção de casas mais 

resistentes, a base de madeira e tijolos, reunia os vizinhos que auxiliavam nos trabalhos 

caracterizados no sistema de mutirão. Depois que a estrutura estivesse erguida, amarravam pés 

de palmito nas pontas dos cumes e davam início as festividades. Outras comemorações 

comuns à época tratavam-se das festas escolares promovidas uma vez por ano. Mas o 

Ständchen bringen, também conhecidos como Hausball, bailes caseiros, tratavam-se de festas 

realizadas freqüentemente. Eram visitas inesperadas de amigos e parentes realizadas no dia em 

que alguém comemorava o aniversário. Após a última lâmpada de querosene ser apaga, os 

festeiros iniciavam uma espécie de serenata em frente a residência do aniversariante que 

acabava convidando a todos para adentrarem e prosseguirem com a festa no interir da casa.  
 
 

O Heringsbrot (pão com ovo e sardinha) e a cachaça eram trazidos pelos próprios 

festeiros que seguiam com os as comemorações, muitas vezes, até o final da noite. Atualmente 

estes eventos deixaram de ser promovidos, devido ao surgimento de diversas opções de 

entretenimento e lazer e, também, devido a falta de disponibilidade financeira da grande 

maioria da população local. 25

 

No início do século XX eram realizados animados bailes de carnaval na cidade de 

Blumenau. Segundo Moura (2002, p. 42): 

 
No Brasil, a festa popular chegou com o nome de jogo de entrudo, ainda na época 
colonial, nos primórdios do século XVIII. Era uma brincadeira das classes 
privilegiadas que consistia em divertidas batalhas de limões de cheiro, feitos de 
cera, em forma de frutas, cheios de água, perfumes, tintas e até de urina [...] No 
começo da época republicana, a burguesia em ascensão resolveu imitar o carnaval 
de Veneza. Blocos de máscaras e fantasias desfilando em carros alegóricos. Não 
mais com o nome de entrudo, mas de Carnaval. Portanto, o Carnaval é um esforço 
de modernização e um grito de adeus ao colonialismo português. 

 

Mas os bailes de carnaval promovidos na região, a partir de 1920, eram semelhantes 

aos realizados na Alemanha. As fantasias eram confeccionadas com tecidos pesados e 
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quentes, inadequados ao nosso clima tropical. A festa mais famosa aconteceu em 1960, 

realizada pelo Grêmio Esportivo Olímpico, no Teatro Carlos Gomes. Mas devido as 

influências ocasionadas, principalmente, pelos carnavais promovidos em outras regiões do 

país, estas festividades acabaram desaparecendo e, atualmente, este evento não mais compõe o 
______________________ 
25 - Dados obtidos durante entrevista realizada com R.F., músico amador. 
calendário festivo da cidade.26

 

3.6 A Festa Religiosa Criada 

 

A Tradicional Festa de Agosto da Comunidade Evangélica é promovida na cidade há 

mais de 25 anos. O evento é organizado pela Igreja Martin Luther, localizada na região da 

Itoupava Seca e conta com o apoio dos fiéis para sua realização. A festa, uma das mais 

importantes comemorações da comunidade evangélica da cidade, tem duração de 02 dias, 

sendo que a última edição do evento contou com, aproximadamente, 03 mil festeiros.  
 
 
3.7 As Festas Profanas Criadas 

 

Além das tradicionais festas relacionadas às competições de tiro, bolão e bocha, alguns 

Clubes de Caça e Tiro também promovem a Festa da Colheita. Esse evento acontece no mês 

de julho, mais especificamente, no dia 25, quando é comemorado do Dia do Colono. A 

decoração  preparada  para  o baile é bastante original.  Os organizadores penduram no teto do 

salão, mais de 1.500 ítens como: repolho, couve-flor, cachos de banana, abacaxi, laranja, 

maçã, lingüiça, rosca de polvilho, pão caseiro, entre outros que, ao final do baile, já no início 

da manhã, podem ser colhidos pelos participantes do evento. A Sociedade Recreativa 

Esportiva e Cultural Testo Salto, o Clube de Caça e Tiro Itoupava Rega e a Sociedade de 

Bolão Tirolês promovem essa festa todos os anos. 27

 

A mais recente festa criada trata-se da Strassenfest mit Stammtischtreffen, A Festa de 

Rua com Encontros de Stammtisch. Os stammtisch são definidos como grupos de amigos que 

reúnem-se, com uma certa freqüência, geralmente em locais fixos, para discutirem 

determinados assuntos ligados, principalmente, a sociedade local. Apenas homens formavam 

grupos de stammtisch, pois as mulheres, geralmente, participavam dos Kränzchen, definido 

por Kormann (1996, p. 92) como: “[...] o Kränzchen reúne semanalmente um grupo de 
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amigas, cada vez em casa de uma integrante, que oferece café, chá, tortas, etc. Enquanto 

fazem seu lanche, comentam as novidades locais acrescidas de trabalhos manuais como o 

crochê, tricô, bordados, etc.” 
____________________________ 
26 – Dados obtidos durante entrevista realizada com H.Z.D., professora e reconfirmados por H.H.L., ex-
presidente do Centro Cultural 25 de Julho (1989). 
27 – Dados obtidos durante entrevista realizada com I.V., ex-presidente da Associação dos Clubes de Caça e Tiro 
de Blumenau e presidente da Sociedade Recreativa Esportiva e Cultural Testo Salto. 

           
FOTOS 32 e 33 – Antigos Grupos de Stammtisch 

Fonte: Arquivo Histórico José Ferreira da Silva (2004) 
 

Outra característica marcante dos antigos grupos de stammtisch é o consumo de, 

apenas, bebidas alcoólicas. Não era servido nenhum tipo de refeição. Os grupos atuais foram 

adaptados conforme as atitudes comportamentais da sociedade pós-moderna. Portanto, os 

stammtisch de hoje são compostos por homens, mulheres, jovens e idosos, sem distinção de 

sexo ou idade e, além disso, a gastronomia típica da região, complementa o consumo da 

bebida mais tradicional desses encontros, a cerveja.28 

 

                
FOTOS 34 e 35 – Grupos de Stammtisch Presentes no 9º Encontro (mar/2004) 

Fonte: site oficial do Stammtisch Amigos da Itoupava. 
 

A 1ª edição do evento aconteceu durante as comemorações do sesquicentenário de 

Blumenau, em agosto de 2000. Foi uma iniciativa do Instituto Blumenau 150 Anos e com o 

apoio do Blumenau Convention & Visitors Bureau e o Sindicato do Comércio Varejista. A 
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festa é realizada duas vezes por ano, apenas durante um sábado, geralmente, nos meses de 

março e setembro. Na próxima tabela, seguem informações relativas à data e o número de 

grupos participantes de cada edição do evento. 

 
 
_______________________ 
28 – Dados obtidos durante entrevista realizada com S.M.V.P., diretora do Arquivo Histórico José Ferreira da 
Silva e diretora da Revista Blumenau em Cadernos. 

TABELA 02 – As Edições da Strassenfest mit Stammtischtreffen 

(Festa de Rua com Encontros de Stammtisch) 

 

Edição da Festa Data de Realização N.º de Grupos Participantes 
1ª Edição 26/08/2000 16 grupos 
2ª Edição 25/11/2000 26 grupos 
3ª Edição 21/04/2001 34 grupos 
4ª Edição 01/09/2001 72 grupos 
5ª Edição 02/03/2002 95 grupos 
6ª Edição 21/09/2002 160 grupos 
7ª Edição 22/03/2003 230 grupos 
8ª Edição 20/09/2003 260 grupos 
9ª Edição 20/03/2004 274 grupos 

Fonte: Blumenau Convention & Visitors Bureau (2004). 
 

Os dados confirmam o gradativo aumento do número de grupos participantes, sendo 

que nesta última edição, o evento reuniu cerca de 25 mil pessoas que, apenas, circularam pela 

Rua XV de Novembro, local da festa, durante o dia do encontro.  

 

 
FOTO 36 – Montagem dos Grupos de Stammtisch na Rua XV de Novembro (mar/2004) 

Fonte: site do Stammtisch Amigos da Itoupava. 
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Os grupos permanecem durante todo o dia na Rua XV de Novembro, preparando 

pratos diversificados como o porco no rolete, goulasch, carnes grelhadas, sanduíche 

pomerano, entre outras receitas que compõem o típico cardápio local. As bandinhas que 

circulam, literalmente, no evento animam os festeiros e promovem um grande desfile onde um 

representante de cada grupo, desfila com uma bandeira ou estandarte representando seu 

respectivo stammtisch.  

 

 
FOTO 37 – Bandinha Típica Presente no 9º Encontro (mar/2004) 

Fonte: site oficial do Stammtisch Amigos da Itoupava 
 

Embora tenha sido criado como uma festa destinada, a princípio, aos blumenauenses, a 

Festa de Rua com Encontro de Stammtisch vêm despertando a tenção de turistas, atraindo 

visitantes de cidades próximas como Pomerode, Indaial, Balneário Camboriú, Florianópolis e 

São Bento do Sul. 

       

Mas a festa que demonstra um maior poder de atratividade no município é a 

Oktoberfest – A Festa da Cerveja, realizada todos os anos, durante 17 dias no mês de outubro. 

Foi criada com o intuito de fortalecer o fluxo turístico já existente na região, porém sua 

primeira edição, agendada para o ano 1983, teve que ser transferida para o ano de 84, devido a 

destruição causada no município pela enchente. A festa segue os moldes do evento realizado 

em Munique, sendo que os pratos que compõem o cardápio da festa e os trajes típicos 

utilizados pelos festeiros, foram copiados daqueles pertencentes a Oktoberfest promovida na 

Baviera. Segundo Sasse (1991, p. 26), “A maior festa da cerveja do mundo acontece em 

Munique, na Baviera. Registra-se, historicamente, que a primeira Oktoberfest aconteceu em 

1810, por ocasião do casamento do filho do rei Maximiliano José, que se chamava Luís, com a 

jovem Teresa de Sachs-Hilburg.” 
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Os festejos, em Blumenau, acontecem nos 04 pavilhões da PROEB – Fundação 

Promotora de Exposições, sendo que as bandas, nem sempre típicas, animam os turistas que 

participam do evento. A duas principais edições, marcadas por um maior número de festeiros, 

ocorreram em 1988, 5ª edição, com um público de 1.009.057 pessoas e, em 1992, 9ª edição, 

com 1.010.060 participantes. 29 

 
________________________________ 
29 – Site oficial da OKTOBERFEST. Disponível em: <http://www.oktoberfestblumenau.com.br> 

             
FOTOS 38 e 39 – Oktoberfest: Pavilhão Lotado e Desfile na Vila Germânica 

     Fontes: Blumenau Charme Germânico (2000) e Arquivo Particular da Pesquisadora (2004) 
 

Os principais atrativos da festa são os desfiles realizados na Rua XV de Novembro, 

importante via comercial da cidade. Esses ainda contam com a participação significativa da 

comunidade, pois os blumenauenses freqüentaram, apenas, as edições iniciais do evento e, 

atualmente, uma minoria festeja nos pavilhões junto aos turistas.     

 

 
FOTO 40 – Desfile da Oktoberfest na Rua XV de Novembro, Blumenau. 

Fonte: site oficial da OKTOBERFEST – A Festa da Cerveja.  
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CAPÍTULO IV – BLUMENAU HOJE: ASPECTOS TURÍSTICOS E A 

SUSTENTABILIDADE 

 

4.1 Os Atrativos que Compõem a Oferta Turística Atual 

 

O município de Blumenau encontra-se inserido na região turística denominada Vale 

Europeu. Trata-se de uma delimitação proposta pela SANTUR – Santa Catarina Turismo S. 

A., a fim de integrar todas as cidades que apresentam características semelhantes originadas a 

partir do processo de colonização alemã e, posteriormente, italiana na região. Dentre os 

municípios que compõem tal circuito, Blumenau destaca-se pela ampla oferta de recursos 

histórico-culturais disponíveis. Os mais de 20 pontos existentes para a visitação permitem 

reforçar a idéia de que a cidade apresenta um forte potencial turístico. No Centro Histórico 

(região aonde iniciou o desenvolvimento da antiga Colônia Blumenau) encontra-se o Museu 

da Família Colonial construído, em estilo enxaimel, no ano de 1864, sendo que a última 

moradora da residência foi Edith Gaertner, sobrinha neta do fundador da cidade. No museu 

estão expostos vários objetos, móveis e utensílios usados por diversas famílias da região 

durante o processo inicial de colonização, inclusive alguns pertences de Dr. Blumenau (baú, 

roupas, livros, etc.). 

 

      
FOTOS 41 e 4 2 – Museu da Família Colonial (fachada e interior) 

Fontes: Arquivo Particular Pesquisadora (2005) e Blumenau Charme Germânico (2000). 
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O estilo arquitetônico da antiga Prefeitura Municipal também trata-se de um 

importante ponto turístico. Foi projetada pelo arquiteto Henrique Krohberger e construída em 

1875, reformada em 1917 e, em 1958 foi parcialmente destruída por um incêndio. Durante as 

comemorações dos 150 anos de fundação do município parte do prédio foi restaurado. 

Atualmente abriga a Fundação Cultural de Blumenau. 

 

 

 
FOTO 43 - Fundação Cultural de Blumenau 

Fonte: Guia Turístico Oficial de Blumenau (2004). 
 

O Mausoléu Dr. Blumenau foi inaugurado no dia 02 de setembro de 1974, quando os 

restos mortais do fundador da cidade e demais familiares foram trazidos da Alemanha por 

ocasião do sesquicentenário da imigração alemã no Brasil. Este ponto turístico localiza-se ao 

lado da Fundação Cultural e também compõe o Centro Histórico de Blumenau. 

 

 
FOTO 44 – Mausoléu Dr. Blumenau 
Fonte: Show Case Blumenau (2000) 

 

A Praça Hercílio Luz, importante ponto de referência histórica no que diz respeito ao 

desenvolvimento urbano da Colônia, abrigava o antigo barracão dos imigrantes e o porto 
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fluvial. Na época da colonização, o Rio Itajaí-Açu era o principal meio de comunicação e 

transporte entre a Colônia e o litoral catarinense. Hoje, além do monumento em homenagem 

aos primeiros 17 imigrantes que chegaram a Blumenau, abriga também a Cervejaria 

Biergarten (restaurante típico) e o Museu da Cerveja, inaugurado no dia 24 de setembro de 

1996 e que mostra o processo de fabricação da cerveja. 

 

  
FOTOS 45 e 46 – Monumento em Homenagem aos 17 Imigrantes e Cervejaria Biergarten 

Fontes: Arquivo Particular da Pesquisadora (2005) e Show Case Blumenau (2000). 
 

         
   FOTOS 47 e 48 – Museu da Cerveja (fachada e interior) 

Fonte: Arquivo Particular da Pesquisadora (2005) e Show Case Blumenau (2000). 
 

 O Teatro Carlos Gomes, localizado na Rua XV de Novembro (antiga Würststrasse – 

Estrada da Lingüiça), principal via comercial da cidade, foi projetado pelo engenheiro-

arquiteto alemão Erwin Bruner e sua nova sede foi inaugurada em 1939. Na ocasião, o teatro 

era denominado Frohsinn, mas, mais tarde, devido aos impactos resultantes da campanha de 

nacionalização, passou a se chamar Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes. Dispõe de 

um palco giratório (um dos quatro existentes no Brasil) e, atualmente, abriga a orquestra 

sinfônica, a escola de balê clássico e a escola de música de Blumenau. 
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FOTO 49 – Teatro Carlos Gomes 

Fonte: Show Case Blumenau (2000). 
A Catedral São Paulo Apóstolo, também localizada na Rua XV de Novembro, foi 

projetada por Gotfried Boehm e inaugurada em junho de 1963. Foi construída com pedras de 

granito vermelho e seu interior contém vitrais com efeito de luminosidade e coloração. Na 

fachada, esculpidas em cedro estão as imagens de Nossa Senhora, Cristo crucificado, São José 

e o Cordeiro Pascal. Dispõem ainda de uma torre de 45 metros de altura com sinos 

eletrônicos. 

 

      
FOTOS 50 e 51 – Catedral São Paulo Apóstolo (Fachada e Interior) 

Fontes: Guia Turístico Oficial de Blumenau (2004) e Guia do Vale Europeu (2005). 
 

O Museu da Água, outro ponto turístico, localiza-se no Morro da Boa Vista e abriga a 

primeira estação de tratamento de água do município. Sua construção teve início no ano de 

1940 e começou a operar em 1943. Dispõem de um acervo de documentos e fotos que contam 

a história do saneamento na cidade e explicam o processo de purificação da água. Trata-se de 

um dos melhores pontos para se obter uma vista panorâmica de todo o centro de Blumenau. 
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FOTOS 52 e 53 – Museu da Água (Entrada e Mirante) 

Fonte: Folder promocional do Museu (SAMAE) 
 

Na Praça Juscelino Kubitschek, ao lado do antigo Moinho do Vale, restaurante típico 

que hoje permanece fechado, mas que já caracterizou-se como ponto de referencia para os 

turistas na cidade, encontra-se o Vapor Blumenau. Este já foi considerado o principal meio de 

transporte utilizado para se chegar ao porto da cidade de Itajaí e sua primeira viagem ocorreu 

em 1895. Após passar por um processo de restauração ocorrido durante as comemorações dos 

150 anos de fundação do município, o Vapor Blumenau encontra-se aberto para visitação. 

Dispõe de um pequeno museu que conta sobre sua história (sistema de funcionamento, 

viagens realizadas, etc.). 

 

 
FOTO 54 – Vapor Blumenau 

Fonte: Guia do Vale Europeu (2005). 
 

Um dos mais importantes pontos de visitação da cidade é o Museu Ecológico Frítz 

Muller. Trata-se da antiga residência do pesquisador alemão Frítz Muller, colaborador do 

cientista inglês Charles Darwin. Muller, que veio para o Brasil estudar a respeito de nossa 

fauna e flora, acabou instalando-se na Colônia e contribuiu de forma significativa para o 

desenvolvimento de Blumenau. O museu foi constituído em 1939 e abriga um acervo 

composto de coleções de história natural, além de contar sobre a vida do pesquisador durante 

o período em que viveu na região.  
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FOTOS 55 e 56 – Museu Ecológico Frítz Muller (fachada) 

Fontes: Folder promocional do Museu e site da Prefeitura Municipal de Blumenau  
 

O Parque Ecológico Spitzkopf dispõe de uma área total de 05 milhões de m2, localiza-

se a uma altura de 936 metros acima do nível do mar e trata-se do mais importante atrativo 

natural da cidade. No ponto mais alto do parque pode-se obter uma vista de toda a região que 

compõe o Vale do Itajaí. Além das nascentes, cascatas, animais e as espécies que compõem a 

Mata Atlântica o complexo oferece estrutura (chalés equipados e área para camping) completa 

para receber os visitantes. Segundo informações obtidas junto ao proprietário, entre os turistas 

que visitam o parque, destaque para os europeus, principalmente, os alemães.  

 

     
FOTOS 57, 58 e 59 – Parque Ecológico Spitzkopf (Chalé e Paisagens) 

Fontes: Folder do Parque, Show Case Blumenau (2000) e Guia do Vale Europeu (2005). 
 

O Parque Aquático Portal do Sol trata-se de um complexo turístico voltado àqueles 

que se afastam do litoral durante a alta temporada e buscam pelas opções mais calmas no 

interior do estado. Dista 13 km do centro urbano de Blumenau e conta com uma área de 26 

mil m2. Apresenta uma infra-estrutura composta por piscinas, quadras de esporte, chalés para 

pernoite, lanchonete e restaurante. O parque permanece aberto, somente, no período 

compreendido entre outubro e março.  
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FOTOS 60 e 61 – Parque Aquático Portal do Sol (Piscinas) 

Fonte: Folder promocional do Parque 
 

Localizado no centro de Blumenau, próximo ao Shopping Neumarkt, o Parque Natural 

São Francisco de Assis também compõe a oferta de atrativos naturais do município. Apresenta 

uma área de 656 mil m2 e faz parte da terceira maior área contínua original de Mata Atlântica 

do estado de Santa Catarina. Três córregos deságuam em um ribeirão de mil metros de 

comprimento e entre as diversas espécies encontradas no parque, destaque para as cutias, 

bugios, tamanduás e as aves. É administrado pelo poder público e tem como principal objetivo 

a preservação da natureza e a educação ambiental. 

 

    
FOTOS 62, 63 e 64 – Parque Natural São Francisco de Assis 

Fonte: Folder promocional do Parque (FAEMA) 
 

Ainda no que diz respeito às opções ligadas a natureza, o município dispõe da Vila 

Itoupava e a Nova Rússia, regiões que apresentam um grande potencial para o 

desenvolvimento do agroturismo. Após pesquisas desenvolvidas pelas universidades locais 

(UNIASSELVI – Universidade Leonardo Da Vinci, FURB – Fundação Universidade 

Regional de Blumenau e IBES – Instituto Blumenauense de Ensino Superior) foram 

detectadas diversas propriedades rurais que devido a um trabalho de conscientização turística, 

passaram a produzir e comercializar produtos artesanais além de promoverem reestruturações 

(construção de pequenos pontos de venda, lanchonetes, sanitários, etc.) para melhor receber os 

visitantes. Apesar dessas regiões captarem um pequeno número de turistas no decorrer do ano, 
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ainda não foram desenvolvidos trabalhos mais intensos de divulgação objetivando atrair um 

fluxo mais significativo.  

 

   
FOTOS 65, 66 e 67 – Propriedade na Região da Vila Itoupava e na Região da e Nova Rússia 
Fontes: Guia Roteiros Turísticos Regionais de SC – Vale Europeu e folder da Nova Rússia 

     

Com relação ao produto típico mais procurado pelos turistas na cidade, destaque para 

os cristais. Na década de 70 os visitantes levavam para casa as peças produzidas na famosa 

companhia de cristais Hering. Hoje, Blumenau dispõe do museu do cristal, localizado ao lado 

da Fábrica de Cristais Glaspark. Lá o turista tem a oportunidade de conhecer a respeito da 

história do cristal e acompanhar o processo de fabricação das peças que são comercializadas 

no posto de vendas em frente ao museu. 

 

     
FOTOS 68, 69 e 70 – Museu do Cristal (Interior, Fabricação e Peças) 

Fonte: Site da Fábrica Glaspark 
 

Ainda sobre o artesanato local, um dos pontos mais visitados pelos turistas em Blumenau, 

principalmente durante o mês de outubro, é a Vila Germânica, localizada no Complexo da 

PROEB (pavilhões que abrigam a Oktoberfest – A Festa da Cerveja). O centro comercial foi 

construído em 1985, sua fachada assemelha-se ao estilo enxaimel e é composto por 10 lojas 

que comercializam os mais variados produtos típicos da região como os canecos de chope, 

camisetas da festa, trajes típicos, licores, chocolates, etc. 

 



 74

 
FOTO 71– Vila Germânica (lojas) 

Fonte: Guia Turístico Oficial de Blumenau (2004). 
 

Mas, um dos principais atrativos turísticos do município é a Oktoberfest – A Festa da 

Cerveja.  

 

 

 

 

4.1.1 Oktoberfest – A Festa da Cerveja30

 

Em 1981 a gestão municipal, em parceria com algumas entidades de classe, já 

apresentava o interesse em realizar uma festa típica, nos moldes daquela promovida em 

Munique, na Baviera alemã (ANEXO B). Na época foi denominada Oktober Fest. Porém, o 

primeiro evento foi programado, somente, para outubro de 1983. Devido à destruição causada 

pela enchente ocorrida em julho do mesmo ano, a festa acabou sendo transferida para o ano 

seguinte. Em 1984, Blumenau foi, novamente, atingida por uma enchente, também ocorrida 

durante o mês de julho. Mas os problemas ocasionados pelas cheias não fizeram com que a 

administração pública desistisse de viabilizar o evento no mesmo ano. Assim, aproveitando-se 

do fato de que Blumenau era foco das atenções na mídia nacional, devido a destruição causada 

pela enchente na cidade, os promotores lançaram o evento com a justificativa de que este 

reanimaria a comunidade e, ao mesmo tempo, contribuiria para a reconstrução do município 

(ANEXOS C, D, E). A destruição causada pelas duas enchentes, ocorridas consecutivamente, 

também impulsionou os moradores do Vale do Itajaí a solicitar aos governantes algumas 

providencias quanto a construção de obras de proteção as cheias do rio Itajaí-açu (ANEXO F). 

Porém, somente em 1992 o Ministro de Desenvolvimento Regional, na época o Sr. Ângelo 

Calmon de Sá, autorizou a liberação de verbas para a conclusão da construção da barragem 
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Norte, localizada na cidade de José Boiteux e manutenção das barragens nos municípios de 

Ituporanga e Taió.31

A primeira Oktoberfest teve início no dia 05 de outubro de 1984, tendo a duração de 

10 dias. O único pavilhão da festa comportou 102 mil participantes que consumiram mais de 

100 mil litros de chope.  
 

 
FOTO 72 – Helem Budag, Rainha da 1ª Edição da Oktoberfest – Blumenau, 1984 

Fonte: site oficial da OKTOBERFEST – A Festa da Cerveja 
______________________ 
30 – Este sub-ítem foi construído com base nas informações repassadas pela Asses. de Imprensa PROEB (2005). 
31 – SANTIAGO, N. M. Acib 100 Anos Construindo Blumenau. Blumenau: Editora Expressão, 2001. 

O sucesso surpreendeu os organizadores que perceberam no evento uma grande 

oportunidade de transformar a festa em um importante atrativo turístico local que resultaria, 

mais tarde, na captação de um significativo fluxo turístico para toda a região. Assim, já a 

partir da 2ª edição, o evento passou a realizar-se no período de 17 dias, em dois pavilhões e 

contou com atrações internacionais, as bandas alemãs. Nos anos seguintes, 1986 e 1987, 

outras cidades do estado também lançaram projetos semelhantes (a Fenarreco – Festa 

Nacional do Marreco no município de Brusque e a Marejada – Festa Portuguesa e do Pescado 

em Itajaí) a fim de aproveitarem o grande fluxo turístico originado pela Oktoberfest em 

Blumenau. 

 A 3ª edição da festa foi marcada pela participação da banda alemã de Helmut Högl 

que, mais tarde, 03 anos depois, consagrou-se no evento com o lançamento da música Hallo 

Blumenau, considerado o hino da Oktoberfest. Mas os problemas relacionados com a 

capacidade de carga local também começaram a surgir a partir deste ano (1986) e algumas 

medidas foram tomadas a fim de minimizar os impactos causados pelo grande número de 

pessoas que permaneciam na cidade durante o período da festa. A polícia militar destinou um 

efetivo de 130 homens para assegurar o bom andamento do evento e, a partir da 4ª edição, o 

SETERB – Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte de Blumenau passou a 
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planejar um esquema especial de trânsito, 04 meses antes da festa, para evitar os grandes 

problemas de congestionamentos causados pelo intenso fluxo de veículos e ônibus de turismo.  

 No ano de 1988 a Oktoberfest superou, pela 1ª vez, a marca de 01 milhão de 

participantes e a partir dessa edição, iniciou-se a polêmica que continuou até a 21ª festa, com 

relação a proibição de outras músicas que não fossem alemãs nos pavilhões da PROEB – 

Fundação Promotora de Exposições de Blumenau. Canções como Hilariê, da Turma da Xuxa 

animaram o público na 5ª festa em Blumenau. As críticas resultaram em proibições de alguns 

repertórios como o Show do Xuxo da banda local Cavalinho Branco vetado no ano seguinte, 

em 1989. 

                Na 8ª edição da festa, devido aos prolongados períodos de chuva, os organizadores 

registraram uma redução de 115 mil participantes a menos que em 1990. E, em 1992, a 

administração pública investiu maciçamente na divulgação do evento, sendo que a empresa 

que detinha exclusividade na venda de salsichas, na época, investiu 105 milhões de dólares na 

festa. A Oktoberfest de Blumenau estava na TV, em rede nacional, foram visitadas 34 cidades 

do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile e essa promoção gerou resultados surpreendentes. A 9ª 

edição registrou o maior público de todas as festas, 1.010.060 participantes. Detectou-se 

também neste ano, uma mudança no perfil do público que antes era composto por adultos com 

idade acima de 30 anos, agora formado, na sua grande maioria, por adolescentes.  

 A festa de 1994 gerou algumas críticas da comunidade no que diz respeito a decoração 

de rua e dos pavilhões. Aonde antes se viam bandeiras, agora havia apenas logomarcas de 

empresas patrocinadoras. Já naquele ano, os organizadores detectaram uma significativa 

mudança quanto a disposição dos blumenauenses em participar do evento e, em 1997, a 

Oktoberfest tinha como slogan - A Festa da Família. Pela primeira vez a Comissão Central 

Organizadora composta, inclusive, por alguns membros da comunidade, decidiu traçar 

algumas ações objetivando atrair, novamente, os blumenauenses para a PROEB. Foi criado 

então, o pavilhão cultural que procurou exibir as várias facetas da cultura local (shows 

folclóricos, desfiles de trajes típicos, etc.). Em 1998 a Comissão decidiu que as bandas 

contratadas para os pavilhões poderiam tocar qualquer gênero de música, desde que 80% do 

repertório fosse de canções alemãs tradicionais. 

 Os esforços para a retomada das tradições culturais na festa continuaram no ano 

seguinte e na 16ª edição, os clubes de caça e tiro foram convidados a participar ativamente do 
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evento. Pela primeira vez, foram montados, no pavilhão cultural, estandes de tiro ao alvo e o 

público pode testar sua pontaria com as armas de ar comprimido.  

Em 2000, ano em que a cidade comemorou 150 anos de fundação, a Comissão 

Organizadora tentou, mais uma vez, reaproximar os munícipes da festa. O cartaz oficial de 

divulgação do evento foi escolhido através de votação popular e quase três mil pessoas 

manifestaram suas opiniões. 

 
 

FIGURA 04 – Cartaz da 17ª Edição 
Fonte: site oficial da Oktoberfest – A Festa da Cerveja 

Praticamente, desde a 17ª edição a festa manteve o mesmo número de participantes, 

girando em torno das 600 mil pessoas.  
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GRÁFICO 01 – Evolução Público Participante 

Fonte: construído pela pesquisadora através de dados obtidos na Assessoria de Imprensa da PROEB (2005) 
  

É possível observar no gráfico 01 que os picos relacionados ao maior público 

participante da festa ocorreram nas edições realizadas em 1988 (5ª edição) e 1992 (9ª edição). 
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A partir de 1996 (13ª edição) a Oktoberfest manteve, praticamente, o mesmo número de 

festeiros, girando em torno de 500 a 600 mil participantes. Já o maior consumo de chope foi 

registrado nas 6ª e 7ª edições, ocorridas, respectivamente nos anos de 1989 e 1990, como 

demonstra o gráfico 02.    
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GRÁFICO 02 – Consumo de Chope (litros) 

Fonte: construído pela pesquisadora através de dados obtidos na Assessoria de Imprensa da PROEB (2005) 

Através da análise desses dados é possível detectar que, devido a gradativa redução do 

consumo de chope ocorrido após 1990, o perfil do público participante mudou, apresentando 

um menor poder aquisitivo. Essa demanda que visita a cidade durante o mês de outubro é 

constituída, na sua grande maioria, por jovens, solteiros, que gastam valores menores no que 

diz respeito a transporte, hospedagem, alimentação e entretenimento. Conforme dados 

coletados pela Gerência de Planejamento da SANTUR – Santa Catarina Turismo S.A., durante 

pesquisa aplicada no mês de outubro, em Blumenau, o gasto médio diário por visitante na 

festa diminuiu de US$ 14,90 (registrado no ano 2000) para US$ 12,99 (registrado no ano 

2003). 
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4.2 A Demanda Turística Local 

 

  De acordo com informações obtidas na Secretaria Municipal de Turismo, organismo 

responsável pela gestão pública da atividade turística em Blumenau, até o início deste primeiro 

semestre (2005), pesquisas para identificação do número de turistas ou perfil da demanda que 

visita a cidade nunca haviam sido aplicadas. A única fonte de dados estatísticos existente é a 

pesquisa da demanda turística realizada pela SANTUR – Santa Catarina Turismo S.A., em 

parceria com a Prefeitura Municipal, durante a temporada de verão (dezembro, janeiro e 

fevereiro) e, em outubro, durante a Oktoberfest.  

 

De acordo com os números observados, registrou-se um acréscimo quanto a demanda 

recebida que passou de 104.683 (em 2000) para 127.987 visitantes (em 2003). Porém, o número 

de turistas internacionais diminuiu, passando de 13.190, em 2000, para 11.154, registrados em 

2003. Além disso, a receita estimada em dólar detectada, também, em 2000, passou de 

16.373.443,35 para 9.043.548,64, no ano de 2003. Assim, é possível detectar uma sensível 

redução no poder aquisitivo da demanda, tendo em vista a maior disponibilidade financeira 
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apresentada pelos estrangeiros que visitam o município, pelo menos, durante a temporada de 

verão.  

         

Outro dado interessante diz respeito ao motivo que impulsiona o turista a visitar a 

cidade.  Além do turismo cultural observado durante o período das festas de outubro, o município 

trabalha o segmento de negócios e eventos. Entre os meses de abril a setembro, a cidade sedia 

vários congressos, convenções, feiras e exposições que reúnem um expressivo número de turistas 

em um período, considerado em Blumenau, sazonal. De acordo com os dados coletados pela 

SANTUR, o tempo de permanência média na localidade é de um a dois dias. Ampliar a oferta 

turística local, valorizando os patrimônios histórico-culturais como o das festas, poderia contribuir 

para o aumento dessa permanência dos turistas, garantindo um melhor aproveitamento dos 

equipamentos turísticos, amenizando os problemas causados pela sazonalidade e contribuindo, 

mesmo que de forma indireta, para o fortalecimento do processo preservacionista da cultura na 

comunidade receptora. Confirma Bezerra (2003, p. 48): 

 
Para que haja aumento da permanência, do fluxo e da receita gerada pelo turismo, é 
necessário desenvolver uma gama maior de produtos turísticos, dentro dos 
parâmetros da sustentabilidade, com retorno na melhoria da qualidade de vida dos 
residentes dos núcleos receptores e na satisfação do visitante.          

 

Embora a maioria desses eventos ocorra durante os meses citados, observa-se, 

também, que o número de visitantes motivados pelos negócios aumentou na temporada de verão, 

passando de 18,50%, registrados em 2000, para 43,01%, em 2003. Vale ressaltar que esse 

segmento é composto por turistas que apresentam um maior poder aquisitivo e que, 

possivelmente, retornarão a cidade, em outra oportunidade, motivados pelo lazer. No que diz 

respeito aos diversos benefícios trazidos pelos eventos a uma destinação turística, Britto (2002, p. 

35) confirma que “Também há o incremento na receita global do local-sede do evento, à medida 

que um turista participante gasta três vezes mais do que um turista comum”. 

        

 Apesar da pesquisa da SANTUR apontar um acréscimo na demanda recebida na 

temporada de verão, segundo dados coletados pela Central de Informações Turísticas coordenada 

pelo Blumenau Convention & Visitors Bureau32, o número de visitantes caiu, sensivelmente, 

desde 1992. De 8.244 para 5.082 turistas registrados em 2004. Vale ressaltar que nem todos os 

turistas que chegam a cidade passam pela central, principalmente os grupos que chegam de 

ônibus. Mas aqueles que utilizam-se de pequenos veículos, caracterizados por famílias de classe 
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média, buscam por maiores informações nos postos de atendimento especializados. Assim, pode-

se verificar uma redução de, aproximadamente, 40% na demanda turística recebida no município.   

      

 É importante ressaltar que os dados coletados nos meses que correspondem a 

temporada de verão não refletem o verdadeiro perfil da demanda que busca pelo destino nos 

outros períodos do ano. O turista que pertence ao segmento “sol e mar” permanece hospedado na 

região litorânea do estado e busca pela cidade, principalmente, nos dias chuvosos, motivados, 

inclusive, pelas opções de compras (cama-mesa-banho, cristais, malhas, etc.). Portanto, levando 

em consideração a importância do segmento de negócios e eventos para o município, tais dados 

não representam 100% do perfil da demanda turística local. Mesmo assim, como trata-se da única 

fonte oficial de informações, faz-se necessário uma análise dos dados. 

 
 
 
 
 
_______________________ 
32 – Entidade, sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada, e que objetiva a captação de eventos 
(congressos, convenções, seminários, etc.) para a cidade. Em paralelo, coordena a mais antida central de 
informações turísticas do município, sendo que, até o primeiro semestre de 2004, era a única existente em 
Blumenau.  

4.3 O Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

 

Inicialmente, faz-se necessário definir claramente o que significa o desenvolvimento 

sustentável. Segundo a União Mundial para a Conservação (apud BEZERRA, 2003, p. 53): 
 
O desenvolvimento sustentável é um processo que permite o desenvolvimento sem 
degradar ou esgotar os recursos que o tornam possível. Para tal, é preciso gerar os 
recursos de modo que estes possam se regenerar ao mesmo ritmo em que são 
utilizados, em vez de um recurso que se regenere mais rapidamente. Desta forma, os 
recursos podem servir as gerações presentes e futuras. 

  

Tais recursos mencionados na definição de desenvolvimento sustentável podem 

representar tanto os meios naturais como os culturais presentes em determinada destinação. A 

sustentabilidade da atividade turística está diretamente relacionada à satisfação das 

necessidades dos agentes externos (turista) e da comunidade anfitriã, garantindo, ao mesmo 

tempo, a preservação desses recursos a fim de viabilizar o aproveitamento destes pelas 

gerações futuras. Neste sentido, Beni (2003, p. 36) confirma que a sustentabilidade “[...] vem 
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sendo entendida como um processo de desenvolvimento que assegura a satisfação pessoal de 

atingir suas necessidades atuais, sem comprometer as realizações futuras dos outros”.  

 

O desenvolvimento do turismo cultural está diretamente relacionado ao 

aproveitamento do patrimônio cultural de uma comunidade, objetivando atrair um fluxo 

turístico. Pelo fato de existir uma preocupação constante de preservação desses recursos, 

muitos, automaticamente, relacionam tal segmento com as questões que norteiam a 

sustentabilidade. Afirma Swarbrooke (2000, p. 35) que: 

  
Para muitos debatedores, o turismo cultural e o turismo sustentável são virtualmente 
sinônimos. O primeiro é visto como um turismo sensível, suave e inteligente, 
complementar ao conceito de turismo sustentável. Contudo, há vários aspectos do 
turismo cultural mostrando que ele em si mesmo pode não ser uma atividade 
sustentável além de incompatível com os princípios do turismo sustentável. 

    

A atividade turística, em especial o segmento cultural, pode causar diversos impactos 

negativos em uma destinação, como por exemplo, a descaracterização das tradições, a perda 

de autenticidade e a padronização dos costumes. Assim, nem todo turismo cultural é sinônimo 

de atividade sustentável. È imprescindível, porém, ressaltar, que o segmento cultural também 

deve desenvolver-se com base na sustentabilidade, levando, principalmente, em consideração 

a importância da preservação da cultura local, pois esta proporcionará uma oferta original e 

diferenciada, capaz de atrair um fluxo turístico mais seleto e ávido por produtos e serviços de 

qualidade.   

 

No município de Blumenau já existe o desenvolvimento do segmento cultural, 

principalmente no que diz respeito a participação dos turistas na Oktoberfest – A Festa da 

Cerveja. Porém, pode-se afirmar, que o público massivo que freqüenta a festa pouco 

corresponde aos preceitos que implicam na sustentabilidade da atividade turística. A 

comunidade não mais participa ativamente do evento e criou uma certa aversão aos agentes 

externos. Um fator que, possivelmente, pode ter contribuído para esse afastamento dos 

autóctones foi de que, inicialmente, a Oktoberfest foi criada com o intuito de reconstruir, 

amenizar os problemas causados pela grande enchente ocorrida em 1984 (ANEXOS C, D, E). 

Na verdade, muito antes disso, em 1981, o poder público já havia demonstrado interesse em 

promover um evento semelhante àquele realizado em Munique, na Alemanha, com o principal 

objetivo de atrair um maior número de turistas para o município (ANEXO B). 
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Mas, o município dispõe de outros importantes bens materiais e imateriais que 

compõem tal patrimônio. As festas tradicionais detectadas através deste estudo são um 

exemplo. Esses eventos festivos que ainda contam com uma expressiva participação dos 

autóctones podem incrementar a oferta turística local. “Saber o que se tem e entender como 

fazer para que este potencial seja utilizado de forma adequada para o fomento do turismo 

determina todo o processo de implementação e gestão da atividade”(SIMÃO, 2001, p. 69).  

 

Porém, é imprescindível verificar, inicialmente, o interesse da comunidade em fazer 

uso desses recursos em prol do desenvolvimento do turismo. No caso de Blumenau, faz-se 

necessário, a realização de ações que permitam um resgate e posterior revitalização do 

patrimônio cultural local. Conforme identificado no decorrer desse estudo, muitos desses bens 

materiais e imateriais pertencentes a tal legado, desapareceram ou foram esquecidos pela 

comunidade devido, principalmente, aos impactos causados pela campanha de nacionalização 

instituída durante o governo de Getúlio Vargas. Neste sentido, (Ibid, p. 68-69): 

 
Como encaminhar, então, um processo de reapropriação pela população de seus 
bens culturais e garantir um aproveitamento turístico sustentável, adequado 
econômica, social, ambiental e culturalmente? [...] Primeiramente, há que se 
promover um trabalho de promoção interna, almejando o resgate do orgulho pelo 
lugar.      

 

Após tal processo e conseqüente identificação junto aos munícipes da verdadeira 

vontade de explorar turisticamente tais festejos  é preciso determinar que tipo de demanda 

pretende-se captar.  

 
Conhecer a demanda significa, além de informar-se sobre o público que, 
circunstancialmente, já freqüenta o lugar turístico, também definir qual é o público 
que mais interessa receber. Faz parte da estratégia do planejamento turístico o 
conhecimento da demanda e a definição daquela que mais lhe convém (Ibid, p. 71).   

 

Mas, com certeza, um dos fatores mais importantes para se obter o desenvolvimento de 

uma atividade sustentável diz respeito ao estabelecimento de uma intensa parceria entre todos 

os envolvidos no processo (poderes público, privado, comunidade, etc.). Aos empresários 

cabe gerir de forma adequada suas respectivas empresas e negócios, visando não somente o 

lucro mas a qualidade na prestação dos serviços e produtos turísticos adquiridos pelos 

consumidores (turistas). À administração pública cabe promover o devido planejamento do 

desenvolvimento da atividade turística, pois “O planejamento da atividade, com o 

estabelecimento de amplas parcerias e com a definição dos objetivos e das estratégias políticas 



 84

e operacionais a serem adotadas, é o que pode garantir a implementação do turismo de forma 

adequada e sustentável” (Ibid, p. 70). O poder público deve verificar se o turismo é 

viabilizado obedecendo aos preceitos que determinam a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, 

garantir o bem estar presente e futuro da comunidade receptora. De acordo com Beni (2003, 

p.44): 

 
A sustentabilidade da gestão reclama a pactuação de um novo contrato social entre 
o Estado e a sociedade, talvez por intermédio do terceiro setor, com suas respectivas 
responsabilidades definidas, num sistema de gestão compartilhada sem o qual não 
haverá convergência não só para a sustentabilidade do turismo, mas também para a 
realização total dos objetivos do desenvolvimento local e regional. Isto porque o 
sistema de parceria com a iniciativa privada é o único meio, a curto e médio prazos, 
para enfrentar a escassez pública de recursos financeiros disponíveis.       

 

A viabilização de projetos e ações que objetivam o fortalecimento do turismo torna-se 

facilmente viável, quando a iniciativa privada se envolve e participa ativamente do processo 

de planejamento. Mas esse fato não isenta o poder público de sua responsabilidade para com a 

destinação, principalmente, no que diz respeito a preservação dos seus recursos (naturais e 

culturais) e garantia de qualidade de vida para os munícipes. Assim, a atividade turística, bem 

como a sua decorrente sustentabilidade somente acontecerá perante a conscientização e 

conseqüente cumprimento dos deveres de ambas a partes envolvidas no turismo. 

 

4.4 O Calendário 

 

 Com base na pesquisa realizada, segue uma programação anual das festividades 

relacionadas às tradições alemãs realizadas no município de Blumenau. Vale ressaltar que 

maiores detalhes a respeito de tais eventos encontram-se devidamente descritos de forma 

detalhada no CAPÍTULO III – AS FESTAS REMANESCENTES, QUE 

DESAPARECERAM E AS FESTAS CRIADAS. 

 

TABELA 03 – Calendário das Festas Tradicionais 

Período de 
Realização 

Evento Duração Local de 
Realização 

Público Organização 

Março Strassenfest mit 
Stammtischtreffen – 
Festa de Rua com 
Encontros de 
Stammtisch 

01 dia Rua XV de 
Novembro – 
principal via 
comercial da 
cidade 

25 mil 
pessoas 

Blumenau 
Convention & 
Visitors 
Bureau 

De março Schützenfest – Festa 01 dia Sede dos Clubes * Sociedades 
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a outubro dos Atiradores de Caça e Tiro Tradicionais 
Maio Festa do Divino 

Espírito Santo 
02 dias Matriz São 

Paulo Apóstolo 
08 mil 
pessoas 

Diocese de 
Blumenau 

Dia 25 de 
julho 

Festa da Colheita 01 dia Sede dos Clubes 
de Caça e Tiro 

* Sociedades 
Tradicionais 

Agosto Kerbfest – Festa do 
Padroeiro 

02 dias Sede da 
Associação dos 
Itapiranguenses 
em Blumenau 

03 mil 
pessoas 

Associação dos 
Itapiranguenses 
em Blumenau 

Agosto Tradicional Festa de 
Agosto da 
Comunidade 
Evangélica 

02 dias Igreja Martin 
Luther 

03 mil 
pessoas 

Fiéis da Igreja 
Martin Luther 

Setembro Strassenfest mit 
Stammtischtreffen – 
Festa de Rua com 
Encontros de 
Stammtisch 

01 dia Rua XV de 
Novembro – 
principal via 
comercial da 
cidade 

25 mil 
pessoas 

Blumenau 
Convention & 
Visitors 
Bureau 

Outubro Oktoberfest – Festa 
da Cerveja 

17 dias PROEB 600 mil 
pessoas 

Prefeitura 
Municipal 

* varia de acordo com o número de sócios de cada clube. Ver TABELA 01, pág. 56-57. 
Fonte: Proposta pela Pesquisadora (2005). 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município de Blumenau apresenta um amplo leque de recursos histórico-culturais 

que podem intensificar a oferta turística disponível e aumentar o tempo de permanência dos 

visitantes na localidade. Porém, é preciso promover o resgate da identidade cultural da 

comunidade e conscientizá-los da importância da exploração adequada de tais recursos. A 

população local (gestores públicos, empresários do trade turístico, organizações do terceiro 

setor e, até mesmo, os próprios munícipes), precisa valorizar seu patrimônio e compreender 

sua importância perante o fomento do turismo e desenvolvimento de uma atividade voltada a 

sustentabilidade. 

 

As festas inventariadas no decorrer deste estudo podem contribuir para o incremento 

do turismo na localidade, mas a gestão desses bens imateriais deve ocorrer sob uma ótica mais 

sustentável, diferente do que acontece na Oktoberfest. Deve-se levar em consideração o 

objetivo primeiro de tais festejos, que é o de promover a integração, o entretenimento, a 
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manutenção e a valorização da cultura, garantindo o acesso das futuras gerações a tais 

patrimônios. Estes eventos não podem acontecer de forma superficial, apenas com o intuito de 

captar um maior fluxo turístico para a destinação, pois isso contribuiria para o gradativo 

afastamento da comunidade, da mesma forma que ocorreu e ainda ocorre com a Festa da 

Cerveja. 

 

A gestão pública, em parceria com a iniciativa privada, deve liderar o processo de 

fortalecimento das ações preservacionistas, a fim de garantir a equilibrada conservação do 

patrimônio local, considerando o dinamismo comum a cultura que não é estática, mas 

colaborando, ao mesmo tempo, para a manutenção da identidade cultural de tal grupo social.  

 

O tombamento, como forma de preservação patrimonial, pode ser um instrumento que 

estimule a sustentabilidade, pelo menos, sob uma ótica jurídica. O IPHAN - Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desenvolve algumas ações que visam inventariar, 

registrar, salvaguardar bens culturais de natureza imaterial, contribuir para a preservação da 

diversidade étnica e cultural do país, captar recursos para viabilizar projetos e incentivar 

práticas de preservação33. Um dos programas estabelecidos pelo instituto diz respeito ao 

registro de bens culturais de natureza imaterial como os saberes, as formas de expressão e as 

celebrações. Esta última já contempla o registro experimental do Círio de Nazaré34, indicado 

pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. O pedido formal de registro foi apresentado 

ao IPHAN pela Arquidiocese de Belém, pela Diretoria das Festividades de Nazaré e pelas 

Obras Sociais da Paróquia de Nazaré35.  

 

Da mesma forma em que ocorreu na cidade de Belém, as festas tradicionais realizadas 

em Blumenau e que representam um importante complemento cultural à oferta turística local, 

também poderiam ser registradas pelo  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

levando, principalmente, em consideração a significativa importância identitária que tais 

eventos representam as pessoas que compõem essa comunidade. Essa iniciativa poderia partir 

dos gestores públicos municipais (Secretaria Municipal de Turismo em parceria com a 

Fundação Cultural de Blumenau), já que estes também são responsáveis pelo fomento da 

atividade turística de forma sustentável no município. 

 

O turismo é uma atividade econômica que gera diversos benefícios, inclusive 

lucrativos, a determinada destinação. Mas vale ressaltar que trata-se, também, de uma 
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atividade social que se utiliza de recursos naturais e culturais para fomentar o deslocamento 

dos agentes externos. Muitas vezes, tal atividade pode danificar ou até mesmo esgotar esses 

recursos e é direito dos autóctones terem conhecimento dos possíveis impactos que podem ser 

ocasionados pelo turismo. Promover o planejamento sustentável do turismo cabe a gestão 

pública, mas optar pela possibilidade de desenvolver a atividade turística sob esta premissa ou 

não, em uma destinação é uma decisão que concerne, antes de mais nada, a comunidade local.    

 

Da mesma forma em que foi mencionado no CAPÍTULO I – TURISMO CULTURAL 

E FESTAS: AGREGANDO VALOR AO PRODUTO, quando abordou-se sobre as 

possibilidades de utilização das festividades na atividade turística, novamente reforça-se a 

questão de que, caso a comunidade anfitriã não desperte interesse em explorar seus festejos no 

turismo, ainda sim, aproveita-se tais recursos como incremento da oferta cultural local, 

podendo atrair os agentes externos dispostos a conhecerem essas manifestações, respeitando a 

condição de observadores e evitando uma maior integração e troca de experiências com a 

comunidade local. 

 
_______________________________________ 
33 e 35 – Informações obtidas no site oficial do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  
34 – Festa que foi instituída em 1793, em Belém do Pará, realizada na segunda semana do mês de outubro e que 
remonta a lenda que envolve o achado, em 1.700, da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. 
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TRIGO, Luiz G. G. A Sociedade Pós-Industrial e o Profissional em Turismo. São Paulo: 
Papirus, 1998. 
 

Fontes Eletrônicas: 
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IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Disponível em: 
<http://www.iphan.gov.br/bens/P.%20Imaterial/imaterial.htm>. Acesso em: 08 jun. 2005. 
 

PANIFICADORA ZEN. Disponível em: <http://www.panifzen.com.br/produtos/body-
doces.html>. Acesso em: 25 out. 2004. 
 

PHLICK. Disponível em: <http://www.phlick.turtelina.net/archives/000153.php>. Acesso em: 
25 out. 2004. 
 

PORTAL BRASILEIRO DO TURISMO. Disponível em: <http://www.embratur.gov.br>. 
Acesso em: 02 nov. 2004. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU. Disponível em: 
<http://www.blumenau.sc.gov.br>. Acesso em: 01 set. 2004. 
 

SANTA CATARINA. Disponível em: <http://www.sc.gov.br>. Acesso em: 05 jul. 2004. 

 

SANTUR – SANTA CATARINA TURISMO. Disponível em: 
<http://www.santur.sc.gov.br>. Acesso em: 02 nov. 2004. 
 

SITE CULINÁRIO BY CARMEN. Disponível em: 
<http://www.bycarmen.com.br/culinariabolosespeciais.html>. Acesso em: 25 out. 2004. 
 

SITE OFICIAL DA OKTOBERFEST. Disponível em: 
<http://www.oktoberfestblumenau.com.br>. Acesso em: 02 nov. 2004. 
 

STAMMTISCH AMIGOS DA ITOUPAVA. Disponível em: 
<http://www.amigosdaitoupava.com.br>. Acesso em: 09 nov. 2004. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Disponível em: 
<http://www.ufsc.br/blumenau/comidas.html>. Acesso em: 25 out. 2004. 
 

Fontes Institucionais (Governamentais, Privadas e Religiosas): 

 

Associação dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau 

 

Arquivo Histórico José Ferreira da Silva (Blumenau/SC) 

 

PROEB – Fundação Promotora de Exposições de Blumenau (Assessoria de Imprensa 2004) 
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Blumenau Convention & Visitors Bureau (Central de Informações Turísticas) 

 

Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo Blumenau (Livro do Tombo 1912-1939) 

 

Fontes Orais:  

 

A.J., 47 anos, presidente da ASSIBLU – Associação dos Itapiranguenses em Blumenau e 
organizador da 13ª Kerbfest (entrevista realizada em: 15 ago. 2004). 
 

H.H.L., 80 anos, ex-diretor administrativo da PROEB – Fundação Promotora de Exposições 
de Blumenau (1983), ex-presidente do Centro Cultural 25 de Julho (1989), fundador da 
Blumenauer Volkstanzgruppe e embaixador da Oktoberfest (entrevista realizada em: 16 jul. 
2004). 
 

H.J.S., 69 anos, marceneiro e músico amador (entrevista realizada em: 11 jul. 2004). 

 

H.Z.D., 65 anos, professora (entrevista realizada em: 16 jul. 2004). 

 

I.V., 53 anos, aposentado da indústria têxtil, ex-presidente da Associação dos Clubes de Caça 
e Tiro de Blumenau e presidente da Sociedade Recreativa Esportiva e Cultural Testo Salto 
(entrevista realizada em: 01 ago. 2004). 
 

N.M., 53 anos, diretor executivo do Blumenau Convention & Visitors Bureau e organizador 
da Strassenfest mit Stammtischtreffen – Festa de Rua com Encontros de Stammtisch 
(entrevista realizada em: 01 ago. 2004). 
 

R.F., 58 anos, aposentado da indústria têxtil e músico amador (entrevista realizada em: 25 jul. 
2004). 
 

S.M.V.P., 55 anos, diretora do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva e diretora da Revista 
Blumenau em Cadernos (entrevista realizada em: 06 jul. 2004). 
 

Material Promocional Direcionado aos Turistas: 

 

Show Case Blumenau – Eventos & Negócios. Florianópolis: Editora Mares do Sul, 2000. 

 

Guia Turístico Oficial de Blumenau. Blumenau: FJR Studio, 2004. 
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RELAÇÃO DOS APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – Modelo da declaração de participação na entrevista da pesquisa de mestrado 

 

APÊNDICE B - Roteiro de entrevista aplicada com os participantes da amostra composta por 

integrantes de clubes de caça e tiro, grupos de stammtisch, entidades de classes, arquivo 

histórico municipal e destaques na comunidade blumenauense. 

 

 

 

 

 

 

 



 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A 

 

Modelo da declaração de participação na entrevista da pesquisa de mestrado 
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Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 

Mestrado em Turismo e Hotelaria 

Prof. ª Orientadora: Roselys Izabel Corrêa dos Santos 

Mestranda: Patrícia Adriana Petersen Mette 

 

 

Declaração de participação em uma pesquisa de mestrado 

 

 

Autorizo a gravação e futura utilização das informações coletadas no decorrer desta 

entrevista, como contribuição direta para a elaboração do estudo teórico-empírico intitulado 

“Calendário Histórico Cultural: A Contextualização das Festas Tradicionais Realizadas em 

Blumenau-SC para Promoção Turística”, que objetiva inventariar as festas tradicionais, de 
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origem alemã, realizadas no município, no sentido de colaborar na captação de uma demanda 

turística diferenciada. 

 

 

Nome:  _____________________________________ 

 

Profissão: _____________________________________ 

 

Idade:   _____________________________________ 

 

Local:  _____________________________________ Data:_____/_____/_____ . 

 

Assinatura: _____________________________________ 

 

 

 

Este trabalho estará disponível na biblioteca do Mestrado Acadêmico / UNIVALI. 

 

 

 

 

APÊNDICE  B 

 

Roteiro de entrevista aplicada com os participantes da amostra composta por 

integrantes de clubes de caça e tiro, grupos de stammtisch, entidades de classes, arquivo 

histórico municipal e destaques na comunidade blumenauense.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) O Senhor (a) recorda-se de alguma festa tradicional realizada em Blumenau há alguns anos 

atrás e que hoje não mais acontece ? 

 

2) Qual o período de realização ? 

 

3) Qual o local de realização ? 

 

4) Como eram os festejos ?  

 

5) Essa festa sofreu alterações ? Por quê ? 
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6) Qual o motivo que levou ao desaparecimento de tal evento ? 

 

6) Na sua opinião, a Oktoberfest, A Festa da Cerveja, representa as nossas tradições culturais ? 

 

7) O Senhor (a) participa da Oktoberfest ? Por quê ? 

 

8) Na sua opinião, quais os motivos que colaboraram para a grande perda das tradições 

culturais em nossa cidade ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DOS ANEXOS  

 

ANEXO A – Livro de Tombo da Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo BNU (1912-1939) 

 

ANEXO B – Reportagem publicada no Jornal Estado, dia 31 de julho de 1981, Joinville/SC: 

“Oktober Fest” pode ser realizada ainda este ano. 

 

ANEXO C – Reportagem publicada no Jornal de Santa Catarina, dia 10 de outubro de 1984, 

Blumenau/SC: “Para grandes males, grandes festas” Oktoberfest repercute. 

 

ANEXO D – Reportagem publicada no Jornal A Notícia, dia 14 de outubro de 1984, 

Joinville/SC: Blumenau encerra a “Oktoberfest”. 
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ANEXO E – Reportagem publicada no Jornal de Santa Catarina, dia 29 de setembro de 1998, 

Blumenau/SC: A primeira Oktober é inesquecível. 

 

ANEXO F – Reportagem publicada no Jornal A Notícia, dia 16 de outubro de 1984, 

Joinville/SC: Cem mil prestigiam “Oktoberfest”. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

Livro de Tombo da Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo BNU (1912-1939) 
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ANEXO B 

 

“Oktober Fest” pode ser realizada ainda este ano 
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ANEXO C 

 

“Para grandes males, grandes festas”: Oktoberfest repercute 
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ANEXO D 

 

Blumenau encerra a “Oktoberfest” 
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ANEXO E 

 

A primeira Oktober é inesquecível 
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ANEXO F 

 

Cem mil prestigiam “Oktoberfest” 
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