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RESUMO 

 

Penedo é um bairro pertencente ao município de Itatiaia, localizado no estado do Rio de Janeiro. 

A vinda de imigrantes finlandeses no início do século XX foi um fato histórico que mudou o 

rumo desta antiga fazenda cafeeira do sul fluminense. O lugar passou a ser o lar dos finlandeses 

no Brasil. Ela, por sua vez, contribuiu para a mudança de planos do grupo: de colônia agrícola 

para destino turístico. A agricultura, planejada para ser a atividade econômica dominante, não 

prosperou diante das condições da terra. A recepção de visitantes, prevista como um meio 

complementar de renda, tornou-se o caminho principal para a sobrevivência. Assim, os 

finlandeses passaram a comercializar, por meio do turismo, a finlanidade. Ela é uma espécie de 

“aura” impregnada nos produtos e serviços produzidos no lugar. A finlanidade está disfarçada 

sob a roupagem da ideia de nacionalidade sanguínea e territorial mas, na verdade, são 

características inventadas pelo grupo, ao longo do tempo, para diferenciar-se dos demais. O 

aumento do fluxo turístico proporcionou apropriação da finlanidade por outras pessoas não 

pertencentes ao círculo dos imigrantes. Surgiram disputas e conflitos em torno das formas de 

expressão da finlanidade na sua comercialização turística. Acredita-se que este processo tenha 

levado a formulação de versões múltiplas sobre a finlalidade, cada qual ao seu modo. Supõem-

se que uma destas narrativas sobressaiu em relação as demais ocasionando a existência de uma 

estória única sobre finlanidade no cenário turístico. Mediante estas questões, o presente trabalho 

buscou formular uma biografia da finalidade penedense até o tempo presente. Esta pesquisa 

contribui para o conhecimento sobre o grupo imigrante, assim como para os processos de 

mobilização e disputas de identidade existentes relacionados a atividade turística ao longo da 

construção do destino turístico.  A verificação da existência de outras narrativas foi feita por 

vestígios de memórias escritas, encontradas em livros produzidos pelos imigrantes, e faladas, 

tomadas por meio de entrevistas. Paralelo a este processo utilizou-se informações contidas em 

periódicos de época a fim de enriquecer o cenário contado pelos depoimentos escritos e falados. 

Como resultado da pesquisa foi elaborado um mapa voltado para a identificação desses lugares 

colocado neste trabalho como uma proposta de roteiro turístico cultural, onde as diversas vozes 

sobre o passado e presente da imigração finlandesa em Penedo são valorizadas.  

Palavras chave: imigração finlandesa, finlanidade, roteirização turística, Penedo –RJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Penedo is a neighborhood belonging to the municipality of Itatiaia, located in the state of Rio 

de Janeiro. The arrival of Finnish immigrants in the early twentieth century was a historical fact 

that changed the course of this former coffee farm in the south of the state. The place became 

the home of the Finns in Brazil. It, in turn, contributed to the change of plans of the group: from 

agricultural colony to tourist destination. Agriculture, designed to be the dominant economic 

activity, did not prosper, given the conditions of the land. The reception of visitors, provided as 

a supplementary means of income, became the main path to survival. Thus, the Finns began to 

market, through tourism, the finlanidade. It is a kind of "aura" impregnated in the products and 

services produced in the place. The finlanidade is disguised under of the idea of blood and 

territorial nationality but, in fact, are characteristics invented by the group, over time, to 

differentiate themselves from the others. The increase of the tourist flow gave appropriation of 

the finlanidade by other people not belonging to the circle of the immigrants. Disputes and 

conflicts arose around the forms of expression of the finlanidade, in its tourist 

commercialization. It is believed that this process has led to the formulation of multiple versions 

on finlanidade, each in its own way. It is assumed that one of these narratives stood out in 

relation to the others, leading to the existence of a unique story about finland in the tourist scene. 

By means of these questions, the present work tried to formulate a biography of the finlanidade 

until the present time. This research contributes to the knowledge about the immigrant group, 

as well as to the processes of mobilization and existing identity disputes related to the tourist 

activity, throughout the construction of the tourist destination. The verification of the existence 

of other narratives was made by traces of written memories, found in books produced by 

immigrants and spoken, taken through interviews. Parallel to this process was used information 

contained in periodicals in order to enrich the scenario told by written and spoken statements. 

As a result of the research, a map was developed for the identification of these places, placed 

in this work as a proposal of a cultural touristic route where the diverse voices about the past 

and present of the Finnish immigration in Penedo are valued. 

Key words: Finnish immigration, finlanidade, tourist route, Penedo -RJ 
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INTRODUÇÃO  

 

Nos picos do Estado do Rio de Janeiro, as temperaturas de inverno podem 

baixar a -10º C. Mas é ao pé da serra da Mantiqueira, em clima tropical, onde 

vive a única comunidade finlandesa do Brasil (ZOBEL, 2016, s/p)1.  

 

A citação acima foi retirada de uma matéria produzida pela rede de TV BBC2. Ela 

revela, resumidamente, parte do imaginário construído sobre o destino turístico Penedo. 

É muito comum, nos diversos materiais de divulgação sobre a localidade e no próprio 

destino, encontrarmos símbolos e associações voltadas para o turismo com elementos que 

remetem a uma identidade finlandesa. Contudo, não se trata da mesma identidade que se 

encontra na Finlândia, mas de uma identidade finlandesa dos trópicos. 

Diante dessa descrição acerca da localidade, pode-se levantar algumas questões: 

o que seria essa identidade? Por que está associada aos trópicos? Quais símbolos e 

narrativas são alusivos a essa identidade? Estas dúvidas, entre diversas outras possíveis, 

tornam-se pertinentes diante de algo incomum no cotidiano brasileiro: uma comunidade 

finlandesa turística no Brasil, no estado do Rio de Janeiro.  

Busca-se responder alguns desses questionamentos por meio da presente pesquisa, 

embora não seja possível, de fato, atender a todo o universo de dúvidas. Essa 

impossibilidade se deve não apenas à limitação de tempo e espaço que este trabalho 

impõe, mas a uma riqueza de peculiaridades que existem nos grupos sociais e nas relações 

humanas que os enquadramentos propostos não possibilitam entender por completo. Isso 

faz deste estudo apenas uma pequena parte da imensidão de pontos que envolvem a 

imigração finlandesa e o turismo em Penedo.  

 

A IMIGRAÇÃO 

 

Um dos campos nos quais este trabalho está inserido é o das pesquisas sobre 

imigração. A imigração é um tipo de deslocamento humano com algumas especificidades 

sociais. Este fenômeno não é restrito a um grupo determinado de pessoas, tendo 

acontecido em diversos lugares e por motivos incomensuráveis. Os deslocamentos 

                                                             
1 Trecho retirado de vídeo-reportagem feito pela BBC como parte da série Hidden Rio – Rio Escondido. 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-36948159>. Acesso em: 5 de dezembro de 2018.  
2  A sigla BBC significa “British Broadcasting Company” (Corporação Britânica de Radiodifusão); trata-

se de uma emissora de rádio e televisão pública pertencente ao Reino Unido.  
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geográficos foram empreendidos por diversas civilizações humanas, pois a necessidade 

de se locomover vem desde o homem nômade até a contemporaneidade, por motivações 

que se mostram a cada dia mais complexas. Diante da evolução dos meios de transporte 

e de comunicação, os fluxos de pessoas e de informações tornaram-se voláteis e 

constantes, proporcionando diversas formas de locomoção com temporalidades e usos 

diferentes do espaço. 

Frente a essa multiplicidade de causas e de possibilidades de mobilidade, torna-se 

importante conhecer este tipo específico de deslocamento entendido como imigração, 

assim como os grupos que o praticam. Não se trata apenas de uma mudança no tempo e 

de espaço. Esse fenômeno, conforme aponta Lúcia Lippi Oliveira, é um “fantástico 

processo de mobilidade social” (2006, p. 4). Nele estão envolvidas diferentes gerações de 

uma mesma família, bem como a formação de identidades e de tradições, nacionalismos, 

choques culturais e demais elementos que parecem ser infinitos em suas variações, de 

acordo com cada lugar, situação e época. 

Diante dessas questões, Abdelmalek Sayad (1998) afirma que a imigração deve 

ser um tema a ser investigado cientificamente. A presença do imigrante, para além dos 

limites de seu país, constitui um objeto de pesquisa na medida em que sua permanência 

causa alterações no indivíduo e na sociedade que o recebe. O imigrante é mais do que 

uma desestabilização para a sociedade: sua presença coloca uma série de problemáticas a 

serem pensadas e discutidas.  

Nesse sentido, a imigração, conforme colocado por Sayad (1998), é um “fato 

social total”. A justificativa dada pelo autor se dá por sua dimensão diacrônica e 

sincrônica: diacrônica por pensar a análise dos fatos ao longo do tempo; sincrônica por 

analisar como o fato social está relacionado às diversas estruturas sociais nas quais o 

indivíduo está vinculado. Trata-se, portanto, de um fenômeno que apresenta várias 

implicações nas diversas esferas da sociedade, com passado e presente articulados. Para 

que seja possível o entendimento completo da questão é necessário se pensar nos 

elementos sociais, religiosos, jurídicos, psicológicos, entre outros relacionados à vinda e 

à permanência do indivíduo que migra. 

No Brasil, os estudos de imigração têm sido tratados, conforme colocado pela 

pesquisadora Lucia Lippi Oliveira (2007), pela ótica interdisciplinar das Ciências 

Humanas e Sociais.  São diversos os estudos que cruzam conhecimentos das áreas de 

Direito, História, Geografia, Psicologia, Linguística, Antropologia, Ciência Política, 

Demografia e assim por diante. As pesquisas, segundo a autora (ibid.), têm apresentado 



18 
 

o mesmo conjunto de questões: origem dos imigrantes; motivos que os levaram a imigrar; 

a vinda para a nova pátria; os recursos que utilizaram para se inserir na sociedade; a 

mobilidade social; os enfrentamentos com os locais; conflitos geracionais; e as 

dificuldades daqueles que permanecem entre as duas pátrias. Esses debates, para a autora, 

são essenciais. Oliveira (ibid.) afirma, inclusive, que é difícil se imaginar um trabalho 

nessa área que não aborde minimamente a origem, a identificação e o tempo histórico do 

grupo em questão. A pesquisadora Giralda Seyfeth (2011) acrescenta que, paralelo aos 

assuntos informacionais de origem, identificação, motivação e marcação no tempo dos 

grupos imigrados, são importantes as questões culturais provocadas pela presença dos 

imigrantes.  

Essas pesquisas em torno da imigração iniciaram-se no Brasil pela discussão em 

torno da assimilação cultural (SEYFETH, 2011). Até a década de 1970, havia diversos 

trabalhos relacionados ao assunto. A própria Seyfeth (2000) defendia a teoria 

assimilacionista conhecida como “melting pot” (termo em inglês para designar um 

caldeirão em que metais e outras substâncias são derretidos para se fazer misturas). 

Tratava-se, em linhas gerais, da capacidade e da possibilidade de transformação dos 

grupos oriundos dos diferentes Estados-nação, classificados em grupos étnicos pela sua 

nacionalidade (italianos, japoneses, alemães etc), de se tornarem brasileiros. O 

movimento de influência seria duplo: pela capacidade dos grupos de absorver uma 

nacionalidade brasileira e também pelas influências exercidas por eles na formação de 

uma identidade nacional.  

Segundo Seyfeth (2011), a teoria do melting pot caiu em desuso após o estudo de 

Nathan Glazer e Daniel Moynihan (1963)3, apontando que, na cidade de Nova York, os 

diversos grupos se autoidentificavam com uma ideia de pertencimento duplo: com a 

comunidade de norte-americanos e com a de sua origem afetiva. Assim, por exemplo, um 

indivíduo de nacionalidade japonesa, naquela cidade, se considerava japonês e ao mesmo 

tempo cidadão norte-americano. Logo, viu-se que não necessariamente acontecia um 

assimilacionismo de culturas; não havia uma fusão delas de forma que uma extinguisse a 

outra. E não necessariamente o indivíduo escolhia uma delas; elas podiam coexistir 

simultaneamente. Assim, os estudos sobre as influências culturais dos imigrantes 

passaram a seguir os paradigmas formulados por Frederick Barth, em sua obra Ethnic 

                                                             
3 GLAZER, Nathan & MOYNIHAN, Daniel P. Beyond the melting pot. Cambridge: Harvard University 

Press, 1983.  Referência citada por Giralda Seyfeth no artigo “A dimensão cultural da imigração” (2011).  
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groups and boundaries, de 1969 (apud SEYFETH, 2005; 2011). Esse novo modelo será 

discutido mais adiante nesta introdução.   

As imigrações continuam a acontecer por motivos diversos, sendo um fenômeno 

que não é pontual no tempo. João Fábio Bertonha (2015) divide o campo em imigrações 

“do passado” e “novas imigrações”. O primeiro grupo está relacionado aos processos de 

independência das colônias europeias e de industrialização ocorridos do fim do século 

XIX até o início do século XX. Esse período é caracterizado por Lucia Lippi Oliveira 

(2006) no Brasil como “grande imigração”.   Houve incentivo governamental para a vinda 

de imigrantes europeus para a substituição da mão de obra escrava, objetivando ainda o 

branqueamento da população e a povoação de áreas remotas com o intuito de desenvolver 

a agricultura.   

A imigração do passado, na qual se enquadram os estudos deste trabalho, 

caracteriza-se pela vinda de forma permanente para o Brasil. Dificilmente havia retorno 

e não existia essa possibilidade a curto prazo. A longo prazo, por sua vez, o retorno já não 

era mais desejado. O indivíduo já tinha uma vida organizada no país que o havia acolhido 

e a falta de recursos comunicacionais faziam com que perdesse os vínculos com sua pátria 

de origem. Portanto, não tinha mais motivações para retornar. O vínculo só existe, para 

esse indivíduo, no passado. Sendo assim, seu pertencimento à nação de origem se dá mais 

no campo afetivo do que nas relações sociais. Ele não conseguiria se readaptar à sua pátria 

originária, restando-lhe como opção ficar no país para o qual se mudou.  

O segundo grupo analítico apontado por Bertonha (2015) é composto pelas 

imigrações do presente, ocorridas por conta da globalização. Por consequência da 

facilidade de obtenção de informações, torna-se mais fácil para o indivíduo imigrado 

manter laços sociais. O vínculo ativo, e até mesmo uma circulação física, pode ser maior 

entre a pátria de origem e o país acolhedor.  Diferentemente das imigrações do passado, 

em que esses vínculos, por conta da difícil comunicação, mantinham-se apenas pelas 

lembranças trazidas para a nova terra.   

Com relação aos estudos das imigrações, é necessário que se leve em consideração 

a fala dos imigrantes (BERTONHA, 2015). De acordo com Lucia Lippi Oliveira (2006), 

é importante, ao estudar a chegada e o estabelecimento dos imigrados, levar em conta 

como esse processo se desenvolve de acordo com sua própria experiência. Ainda segundo 

a autora (ibid.), o uso dos depoimentos dos imigrantes permite também a recuperação dos 

contextos culturais. Assim, é possível perceber quais atribuições de valor são usadas e as 

circunstâncias sociais enfrentadas pelo grupo. Questões como a percepção de ser 
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diferente, igual ou inferior servem, para além de uma determinação de inclusão ou 

exclusão no grupo, como marcadoras de diferenças com relação aos demais.  Está aí sua 

importância. Nesse ponto, Lucia Lippi Oliveira (ibid.) parece dialogar com a teoria de 

Fredrick Barth sobre fronteiras e limites dos grupos étnicos, questão que será trabalhada 

mais adiante.  

Uma peculiaridade que tem sido notada neste campo de pesquisa é o estudo de 

determinada imigração por parte de descendentes do próprio grupo imigrante. O fato se 

dá, conforme foi percebido, pela facilidade de obtenção de informações pelo pesquisador, 

o que tem levado alguns trabalhos a ficarem restritos, em acesso, a comunidade estudada. 

Outra questão é a frequência com que esses trabalhos, apesar de seguirem a metodologia 

das Ciências Sociais, são unicamente relacionados a memoriais de determinadas famílias 

(OLIVEIRA, 2006). Ao dizer isso, Oliveira (ibid.) não menospreza o valor das memórias 

de determinada família, mas aponta para como o fato de ter vínculo afetivo com esse 

passado faz com que o autor do trabalho tenha dificuldades de ir além do que está sendo 

dito. No caso, seria importante não apenas reconstituir os discursos sobre o passado, mas 

desconstruí-los para desvelar nuances que podem estar escondidas em suas intenções e 

também na maneira de ver a realidade.  Por outro lado, a obtenção de informações a 

pesquisadores externos ao grupo é dificultado, na maioria dos casos, pela não publicação 

das entrevistas feitas e por restrição de consulta a alguns materiais que são de domínio 

privado das famílias desses imigrantes.  

 

O TURISMO 

 

A outra área permeada por este estudo é o turismo. Isto porque a localidade 

escolhida, Penedo, é uma destinação turística que evoca uma cultura finlandesa 

relacionada a um processo de imigração. Antes de debater especificamente o caso, 

trataremos de ver quais são as questões existentes nesse campo de análise que poderão 

estar relacionadas com a dissertação.  

O Turismo é uma área de estudos delicada, devido à imensa gama de debates 

existentes em torno de suas definições e conceitos. Conforme apontam Peter Burns 

(2002), Mário Carlos Beni (2001), Alfredo Ascanio (2010) e Xeraldo Pereiro (2018), não 

existe uma definição única e absoluta de “turismo”. Além disso, sua definição ainda está 

em constante revisão. Uma das causas apontadas está na “mocidade” do conceito 

(PEREIRO, 2018) 
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Para Alfredo Ascanio (2010), a grande dificuldade para elaboração de uma 

definição para o termo “turismo” deve-se à sua multidisciplinaridade. Assim como 

observamos anteriormente sobre a imigração, o turismo transpassa outras áreas do 

conhecimento. Essa multidisciplinaridade, ao mesmo tempo em que se coloca como um 

empecilho para a formulação de conceitos fixos, é paradoxalmente uma esperança para 

uma leitura adequada da atividade. Espera-se encontrar nela um caminho para o 

entendimento preciso do turismo.  

 

FIGURA 1 

 

Múltiplos campos de estudo envolvendo o Turismo. Fonte: Jafar Jafari (2005, p. 46) – adaptado. 

 

Diante desse debate, Kurt Krapf (apud ASCANIO, 2010) oferece uma saída 

interessante à questão dos conflitos em torno dos conceitos. Segundo o autor (idem, ibid.), 

nenhuma definição deve ser imposta. A definição ideal, que estaria além de qualquer 

crítica, ainda estar por ser desenvolvida, sendo necessário trabalhar com as tentativas de 

definição existentes, apesar de suas imperfeições.  
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Entretanto, é necessário um quadro de referências conceituais para os agentes e 

pesquisadores em Turismo. Uma possibilidade de saída estaria em encontrar elementos 

comuns que estivessem presentes nas diversas conceituações. John Urry (2001) aponta 

algumas destas características, a partir das quais destacamos as seguintes:  

 A viagem e a permanência destinam-se a lugares fora do entorno de moradia e 

trabalho do visitante. 

 Existe a intenção de voltar para casa dentro de um período curto de tempo (não 

quantificado pelo autor). 

 As motivações de viagem nunca estarão relacionadas à busca de um trabalho, seja 

ele remunerado ou não. 

 Existe, antes da viagem, uma imagem pré-concebida do destino, construída pelos 

meios de comunicação de massa (cinema, jornais, revistas, entre outros) e por outras 

práticas não turísticas. 

 O viajante busca, em suas viagens, colecionar os signos que representam o lugar. 

Assim, “os turistas se inflamam, à procura dos sinais e das demonstrações de francesismo, 

do comportamento italiano típico, de cenas orientais exemplares, de utopistas americanas 

típicas, de pubs tradicionais ingleses” (CULLER, 1981 apud URRY, 2001, p. 18). 

Esses pontos parecem ser comuns às demais definições e conceitos de turismo, 

conforme apontam Beni (2001) e Pereiro (2018), com exceção do último tópico. Este foi 

acrescido pela pertinência em relação a este trabalho. Um dos pressupostos que tomamos, 

e que será discutido mais à frente, é a busca da “finlanidade” pelo turista que visita 

Penedo.  

Acrescentamos a esses tópicos ainda duas questões colocadas por Pereiro (2018). 

A primeira delas está relacionada ao consumo: o turismo pressupõe principalmente o 

consumo de atividades culturais, lazer, entretenimento e alimentação. A segunda questão 

está vinculada às relações sociais: o turismo pressupõe interação entre comunidade 

receptora, turistas e agentes intermediadores da atividade turística.   

Assim, diante desses pontos, Ascanio (2010) tem apontado a existência, 

atualmente, de maiores esforços dos estudiosos para com a análise de aspectos políticos, 

comerciais e normativos da atividade turística. O estabelecimento, sem muita abertura, 

das definições de “turismo” colocadas pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e 

seu aceite, sem muita crítica, pelos países signatários fez com que houvesse uma 

diminuição nos estudos voltados para a conceituação da atividade (ASCANIO, 2010). 



23 
 

Os preceitos estabelecidos pela OMT são seguidos pelos países que são 

signatários da Organização das Nações Unidas (ONU). No Brasil, por exemplo, todas as 

políticas e os materiais produzidos oficialmente pelo Ministério do Turismo seguem essa 

orientação, sem uma discussão com as comunidades receptoras e a comunidade 

acadêmica.  

As pesquisas nessa área, assim como aquelas sobre imigração, têm buscado 

estudar os casos particulares, na tentativa de contribuir com seus exemplos singulares 

para a amplitude dos debates que envolvem o campo. Jafar Jafari (2005, p.50) enfatiza a 

questão ao afirmar que são as contribuições cumulativas “ladrillo a ladrillo” que ajudarão 

a refinar a formação e a solidificação dos estudos do turismo. Este trabalho segue esse 

caminho. Buscaremos, a partir do estudo de caso de Penedo, contribuir ao mesmo tempo 

para os estudos sobre imigração e turismo.  

Em relação aos estudos imigratórios será feito o levantamento sobre o grupo de 

finlandeses que vieram para o Brasil, como se estabeleceram, suas experiências e as 

relações culturais com os habitantes da pátria acolhedora. Com relação ao turismo, 

estudaremos como essa destinação se tornou turística e seus efeitos para a comunidade 

receptora desse fluxo. Conforme colocado por Marc Boyer (1999), uma destinação não 

nasce turística; ela é construída para o turismo culturalmente. Entender como se dá essa 

construção e o envolvimento da comunidade nesse processo podem trazer uma série de 

reflexões sobre a atividade turística e as suas relações sociais.  

É claro que, por mais pretencioso que este trabalho possa se mostrar, todos esses 

estudos serão devidamente recortados e selecionados, a fim de dar profundidade às 

questões analisadas.  

Concluo, provisoriamente, que o turismo parece encaixar-se bem na leitura de 

campo científico que faz Pierre Bourdieu (2004). É notável a disputa existente das 

diversas áreas disciplinares para mostrar, sob determinada ótica, o paradigma que a 

atividade deve seguir para ser estudada e pesquisada.  Nesse caso, creio que nosso 

trabalho caminhe para uma contribuição para o entendimento holístico4 do assunto.  

                                                             
4 O termo “holístico” é uma das categorias de classificação das definições de turismo feitas por Mario 

Carlos Beni em sua obra Análise Estrutural do Turismo (2001). Ele classifica as definições de turismo em 

econômicas, técnicas e holísticas. Funcionando não apenas como uma classificação de definições, essas 

categorias parecem ser colocadas como formas de leituras da atividade. A categoria “holística” se preocupa 

em estudar o turismo em seus vários efeitos na sociedade para além da formulação de estatísticas e números. 

Segundo o autor (ibid.), os dados numéricos não são capazes de descrever as interações sociais relacionadas 

à atividade. Este trabalho pretende fazer sua contribuição nesse quesito: quais são os efeitos do turismo na 

comunidade receptora e as transformações culturais advindas por conta dessa atividade. 
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OS CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

Em pesquisas relacionadas a uma observação qualitativa, as motivações e o 

caminho percorrido em busca da formulação do objeto a ser pesquisado podem contribuir 

para o entendimento da realidade apresentada no trabalho. Começo, então, descrevendo 

como iniciei meu trabalho, o que me motivou e os caminhos que percorri até a formulação 

de um objeto.   

Não sou finlandês, nem descendente e também nunca havia morado em Penedo, 

nem nas redondezas. Sabia da existência do destino turístico, mas nunca o havia visitado 

em período anterior ao projeto. Minha relação com a localidade se iniciou por questões 

profissionais.  

Em abril de 2016 surgiu uma oportunidade de atuar como professor em um curso 

técnico em guia de turismo, localizado em Resende, cidade próxima ao bairro Penedo. 

Após ter tomado posse no referido cargo, decidi, por conta própria, investigar quais eram 

os atrativos turísticos da região, os segmentos do turismo mais significativos e o perfil do 

turista que tinha a cidade como destino. Eram questões importantes a serem verificadas 

de acordo com minha concepção e se explicam pela relação direta com as disciplinas que 

eu ia ministrar, assim como pela natureza do curso.  

Acreditei que poderia contribuir com o desenvolvimento do turismo na região por 

meio da produção acadêmica. Então, escolhi formular um projeto de mestrado que 

trabalhasse com o tema do turismo e da imigração finlandesa em Penedo. 

Desde então, foram feitas dez visitas de campo, entre 2016 e 2018, devidamente 

registradas em diário. Houve ainda outras ocasiões nas quais fui a Penedo sem elaborar 

registros de visita. Por estar a cerca de 15km do meu trabalho, em Resende, e por eu ser 

professor de um curso técnico em guia de turismo, minha presença tornou-se mais 

frequente no lugar.  

Poucas são as recordações claras sobre a primeira vez que fui a Penedo. Quando 

isso aconteceu, ainda não havia providenciado um caderno de campo para registro das 

visitas. Existia a curiosidade de turista e o interesse profissional relacionado às questões 

mencionadas anteriormente. Obtive a informação, por meios de outdoors e de 

propagandas no transporte público de Resende, que incentivavam a visitação a Penedo, 

que esta era a única colônia finlandesa no Brasil.  
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Nos momentos em que fui ao local com a motivação de conhecer o passado e a 

cultura finlandesa por meio dos atrativos turísticos, deparei-me com a frustração. Tive 

dificuldades de saber quais eram os pontos turísticos e quais suas relações com a 

imigração finlandesa. Conforme aponta Meneses (2004, p. 13), o turista deseja “atribuir 

sentidos, entender simbologias, apreender significados” dos destinos que visita. Diante 

dessa definição, a frustração parece ser explicada por não ter conseguido realizar os 

desejos citados pelo autor.  

Acredito que, naquele momento, não só existia uma dificuldade de informação. 

Creio que havia em mim também o desejo de encontrar algo criado por finlandeses, 

efetivamente. Isso era pensado como se houvesse elementos a serem visitados que 

pudessem ser classificados numa dualidade de verdadeiro – criado por finlandeses – ou 

falso – atribuído a finlandeses, mas desenvolvido por pessoas de outras nacionalidades.  

O aspecto verdadeiro era considerado por mim o traço diacrítico5 transmitido de 

geração a geração até os dias atuais. Esses traços teriam sua origem numa cultura 

finlandesa do período no qual os imigrantes vieram a Penedo. O falso seria algum sinal 

diacrítico inventado.  Esse “inventado” era entendido a partir de elementos criados apenas 

para a visitação turística e que não tinham ligação nenhuma com o passado trazido pelos 

imigrantes.  

Nesse contexto, fiquei frustrado novamente. As lojas e os lugares visitados, como 

a “Casa do Papai Noel”, a “Fábrica de Chocolate”, bem como sorveterias, cafés e 

restaurantes tinham nome e arquitetura que acionavam a ideia de pertencimento a uma 

cultura finlandesa. Mas, ao conversar com as pessoas que trabalhavam naqueles lugares 

sobre o passado e a história dos finlandeses, ou mesmo na busca pelo motivo de o 

estabelecimento se considerar “finlandês”, não foram obtidas respostas precisas. 

Inclusive, em uma das sorveterias visitadas, houve uma revelação sincera: “na verdade, o 

sorvete é italiano”. Essa mesma situação de distanciamento foi encontrada por Magaldi 

(2006).  

No campo dos estudos turísticos, conforme coloca Carlos Alberto Steil (2002, 

p.54), existem pesquisas voltadas para aquilo que o autor denomina “turismo como 

                                                             
5 Conforme explica Philippe Poutignat (1997), os sinais diacríticos eram considerados, pelas teorias 

primordialistas, como elementos do passado de um grupo que foram transmitidos de geração a geração na 

comunidade e permaneciam expressos, sem mudanças, conforme foram originalmente concebidos. Esse 

primordialismo entendia a cultura como imutável no tempo. Os elementos culturais imutáveis eram o que 

caracterizavam os grupos étnicos. Os estudos de Fredrik Barth, contudo, mudaram esse paradigma. A partir 

dele, traços diacríticos passam a ser os elementos escolhidos pelo grupo para se diferenciar dos demais ao 

seu redor. Eles podem variar no tempo, conforme a decisão da coletividade.  
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simulacro”. Entende-se como simulacro a impossibilidade do turista de vivenciar a 

realidade de uma comunidade.  

Mediante esse problema são criados “pseudo-acontecimentos”, ou seja, elabora-

se um ambiente construído para o turista. Nele, existe um mundo paralelo criado para a 

fruição segura e idealizada da realidade visitada. Acreditava-se, segundo Urry (2001), 

que esse mundo era criado pela comunidade para se proteger da invasão do olhar do turista 

na vida particular da comunidade local. 

Ainda sobre essa questão, Dean MacCannell, em seu livro El turista: una nueva 

teoria de la clase ociosa (2003, p.25), refere-se a esse simulacro como “autenticidade 

encenada”. Resumidamente, o autor afirma que o turista busca viver experiências 

culturais do cotidiano da população local. Diante desse desejo, a comunidade cria espaços 

sociais para o turista observá-la.  

A diferença da abordagem de MacCannell (2003) com relação ao pensamento de 

Urry (2001) é que esses espaços não são criados como uma forma de defesa de um 

voyeurismo6 turístico. Trata-se do estabelecimento de um espaço social onde a 

comunidade busca tirar vantagens sociais e econômicas na reprodução teatral de suas 

vidas para os turistas. O autor ainda acrescenta que, quanto mais a encenação se parece 

com os bastidores, mais êxito tem a comunidade envolvida na reprodução autêntica de 

sua cultura.  

Naquele momento em que estive na região, acredito que estava buscando esse 

“bastidor” do turismo finlandês em Penedo. Tudo o que eu havia visto me parecia 

artificial, dentro da concepção mencionada anteriormente por MacCannell; uma 

encenação, “coisa” para turista ver.  

Ao contar sobre essas questões que encontrei em campo para minha orientadora e 

outros professores, com os quais cursei disciplinas no mestrado, fui alertado sobre essa 

busca obsessiva por uma autenticidade. De fato, depois de ler “A invenção das tradições” 

(1984), de Erick Hobsbawm e “Comunidades imaginadas” (2008) de Benedict Anderson, 

cheguei a conclusão que era infrutífera a busca por um verdadeiro turismo finlandês.  

                                                             
6 O conceito de “voyeurismo” aqui utilizado não é pronunciado por MacCannell (2003). Ele é usado nessa 

explicação de acordo com a colocação de Bianca Medeiros (2009): trata-se da observação do cotidiano da 

comunidade turística sem interação com ela. Essa curiosidade apresentada pelo turista, em alguns casos, 

busca conhecer elementos que não querem ser mostrados pela comunidade. Como exemplo, em seu 

trabalho, a pesquisadora relata o caso dos turistas que insistem em tirar fotos da parte de dentro das casas 

sem a autorização e a percepção dos moradores na visita à favela do Dona Marta. Tal comunidade fica no 

bairro de Botafogo, zona sul da cidade do Rio de Janeiro.  

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dean+MacCannell%22
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Segundo Hobsbawm (1984) as tradições que, num primeiro momento, nos 

parecem antigas, na maior parte das vezes, são recentes e, até mesmo, inventadas. Nesse 

sentido, o autor define a tradição como um: 

 

conjunto de práticas, normalmente reguladas por regra tácita ou abertamente 

aceitas, tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 

valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 

automaticamente, uma continuidade em relação ao passado (HOBSBAWN, 

1984, p. 9). 

 

Ainda de acordo com o autor, “não há lugar nem tempo investigados pelos 

historiadores onde não haja ocorrido a invenção de tradições” (HOBSBAWN, op. cit., p. 

12). Com a afirmação de que todas as tradições são inventadas, entende-se a expressão 

“tradições inventadas” tanto para aquelas que foram formalmente construídas e 

institucionalizadas como para outras que surgiram em períodos recentes, difíceis de 

localizar em sua origem, mas que se estabeleceram com grande rapidez.  

A única hipótese plausível para a manutenção de uma tradição original é “talvez, 

criando refúgios naturais humanos de vida arcaica” (HOBSBAWN, op. cit., p. 16). Logo, 

todas as tradições estão destinadas a se transformarem em tradições inventadas, as quais 

costumam ser evocadas com a mudança de paradigma de uma sociedade. Essas invenções 

ocorrem com mais frequência quando se dão grandes e rápidas rupturas sociais ou em 

situações em que as velhas tradições são incompatíveis com o ritmo ou com os padrões 

socioeconômicos da contemporaneidade (HOBSBAWN, ibid.). 

Benedict Anderson (2008), por sua vez, entende que nenhum grupo humano maior 

que um vilarejo pode ser uma comunidade real, pois seria impossível para todos os 

membros se conhecerem. Ele afirma que as pessoas acreditam pertencer a um grupo por 

diversas razões relacionadas à linguagem, ao fenótipo, à região onde habitam, entre outros 

fatores. O autor aponta ainda que o elemento chave de coesão do grupo é o entendimento 

comum de seus participantes de como imaginam seu pertencimento a uma sociedade. 

Essas questões pareciam “enterrar” todo o meu projeto. Eu entendia que poderia 

ser bom para o turismo em Penedo encontrar o que havia de autenticamente finlandês. 

Mais do que isso, meu propósito era transformar essa coletânea de “achados” em um 

roteiro turístico. Avançando em meu projeto, não desisti do roteiro, mas abri mão da busca 

de uma autenticidade finlandesa.  

Comecei a pensar sobre o que seria essa “tradição” finlandesa. Como se constituiu 

essa comunidade imaginada? Como um grupo que não chegou a ter mais de trezentas 
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pessoas imigradas conseguiu mobilizar um bairro em torno de uma cultura dita finlandesa 

voltada para o turismo? São muitas perguntas que, na verdade, precisariam de mais de 

uma dissertação para respondê-las. Resolvi me concentrar, então, na questão da tradição.  

De fato, não consegui encontrar um padrão de manifestações finlandesas a ponto 

de classifica-las como tradições. Existiam, conforme dito aqui anteriormente, diversos 

lugares que evocavam o que eu chamo de finlanidade. Esta finlanidade ainda não tinha 

para mim uma definição concreta; parecia um “espírito mágico” que transformava coisas 

comuns de nosso cotidiano como chocolates, cafés, geleias, sanduíches, roupas etc. em 

elementos “finlandeses penedenses”.  

Pareceu-me estar no consumo turístico em Penedo a tal tradição procurada. Ela 

parecia não estar relacionada a um serviço ou produto específico e sim ao “espírito” que 

habitava estes produtos: a tal da finlanidade.  

Decidi, então, após ser questionado sobre o que era a finlanidade, defini-la, a fim 

de estudar as tradições em Penedo e compor um roteiro turístico. A princípio, não cheguei 

a encontrar nenhum autor que tivesse usado termo igual. Contudo, durante a pesquisa, 

encontrei ao acaso, ao ler alguns estudos sobre imigrações e turismo, alguns autores que 

usam termos semelhantes quanto à construção: 

 

TABELA 1: termos associados a finlanidade 

Autor  Ano Termo  Obra  

Maria Bernadete  Flores  1997 Germanidade Oktoberfest: turismo, 

festa e cultura na estação 

do chopp – livro.  

João Pacheco Oliveira  1998 Indianidade “Uma etnologia dos 

‘índios misturados’? 

Situação colonial, 

territorialização e fluxos 

culturais” – artigo.  

Rodrigo Grunewald  1999 Baianidade Os ‘Índios do 

Descobrimento’: 

Tradição e Turismo –

tese. 

Giralda Seyfeth  2000 Germanidade “As identidades dos 

imigrantes e o melting pot 

nacional” – artigo. 
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Autor  Ano Termo  Obra  

Adiles Savoldi  2001 Italianidade “A reconstrução da 

italianidade no sul do 

estado de Santa Catarina” 

– artigo.  

Lucia Lippi Oliveira  2006 Italianidade Nós e eles: Relações 

culturais entre 

brasileiros e imigrantes – 

livro.  

Fonte: elaboração própria, 2018. 

 

Esses são alguns exemplos da construção de termos que apresentam uma evocação 

de etnicidade relacionada à origem geográfica e “sanguínea”. O mais próximo que 

encontrei, em relação à minha pesquisa, foi o termo cunhado por Sérgio Fagerlande 

(2015b): “finlandesidade”. Ele também estudou a imigração finlandesa de Penedo, pela 

perspectiva da arquitetura e urbanismo. 

Os autores encontrados não definem os termos por eles colocados. De todos os 

que encontrei, aquele que chegou mais próximo a uma definição clara e objetiva foi o 

cunhado por Giralda Seyfeth (2000). Segundo ela, a “germanidade” seria uma expressão 

da etnicidade. Esta etnicidade, contudo, não era uma definição, mas uma categoria nativa, 

conforme entendimento da autora. Tratar-se-ia de um termo elaborado pelo grupo sobre 

si próprio, que poderia variar no tempo.  

Diante dessas reflexões, resolvi pensar como objeto de pesquisa a finlanidade e 

seus usos no turismo. Permaneceu o plano de montar um roteiro, ao final do trabalho, 

sobre as aplicações existentes da finlanidade de Penedo para a atividade turística, uma 

proposta a partir dos usos existentes feitos no passado e no presente pela comunidade. 

 

INTERFACE ENTRE IMIGRAÇÃO E TURISMO: TENTATIVAS DE 

CONCEITUAÇÃO DA FINALINADE  

 

Podemos notar que ambos os campos comentados nesta introdução, imigração e 

turismo, têm como elemento comum questões relacionadas à etnicidade, que envolvem a 

sua produção e uso. Além disso, ambos parecem se reforçar mutualmente: o fator 

imigração parece dar substância para a criação de um produto turístico; e o turismo, em 

contrapartida, proporciona o reforço das fronteiras étnicas demarcatórias do grupo.  
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Tenta-se explicar a seguir como isso funciona, construindo, em seguida, a hipótese 

deste trabalho. Junto a ela, será elaborada a referência teórica pela qual será entendido o 

conceito de etnicidade aplicado a esta pesquisa.  

Conforme coloca Giralda Seyfth, em seu artigo “A dimensão cultural da 

imigração” (2011), a etnicidade está diretamente vinculada à imigração, que é produtora 

de etnicidade. Alguns grupos que se autoidentificam como étnicos o fazem através de 

uma ideia de nação trazida de sua pátria de origem.  

Para Federick Barth, a etnicidade pode ser entendida da seguinte forma:  

 
Primeiramente, dá-se importância primordial ao fato de que os grupos étnicos 

são categorias de atribuição e identificação realizadas pelos próprios autores e, 
assim, têm a característica de organizar a interação entre as pessoas. [...] Em 

segundo lugar, todos os ensaios aplicam um ponto de vista generativo às 

análises: mais que nos servimos de uma tipologia de formas dos grupos étnicos 

dos grupos étnicos e suas relações, tentamos explorar os diferentes processos 

que parecem estar envolvidos na geração e manutenção de grupos étnicos. Em 

terceiro lugar, para observar tais processos, deslocamos o foco de investigação 

da história e da constituição interna de grupos distintos para as fronteiras 

étnicas e a manutenção destas fronteiras (BARTH, 1969, p. 189).  

 

Conforme coloca o autor, cada um desses pontos precisa ser explicado para que 

possamos entender o que está por trás do conceito de etnicidade. Resumidamente, temos 

três aspectos a serem desenvolvidos. O primeiro está relacionado a uma crítica ao 

essencialismo. Entende-se por essência algo que nasce com o grupo e que permanece o 

mesmo ao longo do tempo, ideia que foi demonstrada por Barth (op. cit.) como 

equivocada. As comunidades étnicas formulam e reformulam, de acordo com as 

circunstâncias, o que é distintivo e representativo para seu grupo. 

O segundo ponto está em analisar a etnicidade como uma categoria para se pensar 

a distinção que o grupo atribui a si próprio em relação aos outros. Esse pensamento rompe 

com a ideia de perceber grupos étnicos como uma unidade cultural a ser desvendada pelos 

pesquisadores.    

O terceiro aspecto está correlacionado ao segundo: o que mantém o grupo étnico 

não são os traços culturais celebrados ao longo do tempo. Na verdade, o que constitui a 

comunidade são as fronteiras que ela mesma coloca com aqueles considerados “outros”.  

Ou seja, o grupo se constitui como tal a partir das relações de distinção estabelecidas com 

os demais.  

Com relação à primeira questão, Frederick Barth (1969) nos alerta sobre o 

equívoco de se pensar a ideia de pertencimento a um grupo como algo involuntário. Nesse 

caso, é como se o indivíduo não tivesse escolha; ele pertencerá àquela comunidade por 
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diversos fatores que estão predeterminados desde seu nascimento. A determinação étnica 

é essencializada7: trata-se de uma escolha irracional, para além dos desejos e sentimentos 

das pessoas com relação ao grupo.  

De forma empírica, essa visão essencialista da etnicidade é percebida nos grupos 

por traços fenotípicos e/ou sanguíneos, idioma comum, território, costumes, religião, 

entre outros (BARTH, 1969).  Em regra, todos esses pontos podem ser resumidos a um 

grupo que compartilha uma herança cultural e/ou biológica transmitida por ancestrais 

comuns. Essa transmissão é vista como contínua, passando de geração a geração. As 

características são transmitidas dentro do grupo e pelo grupo, independentemente das 

relações com os outros externos à comunidade. 

A principal crítica a essa forma de análise é que as relações entre os membros do 

grupo e as pessoas de fora só podem ser entendidas com referência a coisas que se deram 

antes da relação. Os traços culturais e biológicos só podem ser explicados em um passado 

fundador. Da mesma forma, o vínculo étnico dessas pessoas estaria baseado nas heranças 

culturais e biológicas que têm como origem o mesmo passado fundador da comunidade.  

Logo, todas as premissas levam à busca de mais explicações em um tempo distante que 

naturaliza elementos biológicos e culturais.  

No segundo ponto, Barth (1969) afirma que as comunidades étnicas podem ser 

vistas como uma organização social porque os indivíduos aderem ou não a ela por livre e 

espontânea vontade. Para além de traços culturais e biológicos, essas organizações, têm 

também interesses políticos diversos, definindo ainda grupos com interesses políticos em 

comum.   

 Os traços que demarcam essa organização são autoatribuídos em interação social 

pelos seus membros. É uma escolha do grupo a forma como ele quer ser visto e 

interpretado. Essa escolha vai para além das diferenças objetivas que podem ser 

caracterizadas por uma pessoa a ele não pertencente; o que importa, para Barth (1969), 

em uma pesquisa sobre um grupo étnico, é observar a maneira como o grupo se vê e quer 

ser visto.  

A partir do que foi colocado anteriormente, portanto, entende-se que um grupo 

étnico não é uma unidade cultural fechada com uma lista fixa de conteúdos que podem 

                                                             
7 O termo “essencializado” é um adjetivo utilizado por entendermos que essas características são como se 

fossem uma essência que naturalmente pertencesse a esses indivíduos. Barth (1998) classifica esses traços 

como “tradicionais”. Esse tradicionalismo advém de uma crítica às diversas pesquisas antropológicas que 

normalmente enxergam essas populações somente dessa forma.  
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ser descritos como traços culturais diacríticos. Os traços característicos de uma 

comunidade são concebidos organizacionalmente. Eles não são evocados ou exibidos por 

acaso, mas são manipulados pelos atores de forma estratégica, no decurso das interações 

sociais. Os principais traços em relação à etnicidade são evocados pela formulação de 

uma identidade contrastiva, baseada na tentativa de diferenciação do grupo com relação 

aos demais que estão ao redor. Melhor dizendo, as identidades étnicas se organizam a 

partir da oposição entre “nós” e “eles”. 

O “nós” e “eles” está dentro da concepção que Roberto Cardoso de Oliveira faz 

de identidade contrastiva, a identificação que se dá pela “afirmação do nós diante dos 

outros” (OLIVEIRA, 2003, p. 122). É como se o grupo em questão não tivesse uma 

imagem de si própria independente, em seu subconsciente, refletida: essa imagem de si 

se dá na negação da imagem do outro. O próprio autor recomenda o uso desse tipo de 

identificação para estudar as identidades étnicas.  

Cabe lembrar que o entendimento dos grupos étnicos pela identidade contrastiva, 

corroborado por Barth (1998), não se refere a uma polarização simplista de traços 

distintivos.  Assim como Stuart Hall (2006), ele acredita que a negação do outro não 

impede que o grupo representado pelo “nós” carregue em si elementos desse contraste.  

Conforme Hall (2006) exemplifica num contexto de gênero, as partes femininas 

do “eu” masculino permanecem com o sujeito heterossexual que se denomina homem. 

Elas são negadas como algo fundamental na sua existência como masculino, mas, de 

forma inconsciente, esse feminino as vezes é expresso em formatos não reconhecidos 

como tal.  Assim, Hall (ibid.) define que o sujeito em si não detém uma identidade única, 

estável e imitável. Ela é construída pela costura dos fragmentos dos mundos culturais nos 

quais ele habita. 

Sendo assim, os grupos étnicos podem ter em sua identidade elementos de outros 

grupos. O seu reconhecimento como grupo, no entanto, está implícito na negação de 

similaridade de seus traços com o de outros, não importando, portanto, que um observador 

externo constate alguma similitude. O traço cultural para o grupo sempre será o de 

oposição.  Assim, o grupo se reconhece como tal a partir do momento em que ele se diz 

diferente de todos os outros e não por uma característica originária específica. Esta 

característica pode ser construída socialmente, em discurso, como distintiva e construída 

no passado. Contudo, em uma investigação atenta, pode-se perceber que elementos com 

aspectos aparentemente antigos podem ter origens mais recentes.  
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Com relação ao terceiro aspecto, em consonância com o que foi relatado 

anteriormente, não são as unidades culturais e seus traços que estabelecem os grupos 

étnicos. São as “fronteiras”, conforme denomino por Barth (1969), criadas por eles 

através das identidades contrastivas, que fundam e mantêm sua existência.  

Embora possa haver grupos que compartilham de uma mesma cultura, esta não é 

o suficiente para o surgimento de um grupo étnico propriamente dito. Partilhar de uma 

mesma cultura é uma consequência e/ou condição para o estabelecimento e manutenção 

de um grupo étnico, mas é na determinação dos contrastes que o grupo fundamenta e 

resiste como tal.  

 Dessa forma, não existem unidades culturais e sociais pré-existentes; as próprias 

relações entre os indivíduos a constituem. São as distinções étnicas estabelecidas pelos 

agentes envolvidos que demarcam o grupo, independentemente de um reconhecimento 

social externo. Essa determinação também coloca os limites existentes da comunidade.  

Para Barth (1998), a importância dos itens analisados anteriormente está em 

refutar que as populações étnicas sejam estáticas e imóveis. Elas nos levam a considerar 

que as culturas são dinâmicas no tempo. Sendo assim, o ponto de partida para investigar 

não deve estar nas características objetivas apontadas previamente pelo método do 

pesquisador, e sim em uma tentativa de leitura dos processos de diferenciação colocados 

pela organização social étnica.  

De acordo com Fredrick Barth (op. cit.), esses elementos construídos apresentam, 

muitas vezes, uma roupagem de aparência antiga, fundamentada em uma tradição aos 

moldes colocados por Eric Hobsbawm (1984). No entanto, esses traços podem ser uma 

invenção para reafirmar a distinção do grupo perante os demais.   

Com relação ao turismo, Miguel Bahl (1994) aponta para a diversidade étnica 

como um recurso para a atração de turistas. Dentre as poções de diversidade étnica estão 

incluídos os grupos que imigraram para o Brasil. O próprio autor dá como exemplo o 

estudo de caso que fez em Curitiba; a cidade recebeu fluxos de imigrantes de diversos 

países europeus: portugueses; italianos; poloneses; alemães; e ucranianos.  Estas 

nacionalidades são vistas como etnias por Bahl (1994) e podem ser acionadas, ainda 

segundo o autor, para o desenvolvimento da atividade turística.   

Trabalhos recentes e com diretrizes semelhantes podem ser encontrados sobre o 

acionamento da etnicidade por algumas comunidades que receberam imigrações 

europeias. Como exemplo, destaco o trabalho de Maria Bernadete Ramos Flores (1997). 

A autora relaciona a imigração alemã do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, com o uso 
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que a comunidade faz da mesma para a atividade turística. A germanidade, vista como 

etnia por Flores (ibid.), é transformada em produto turístico por meio da festa conhecida 

como Oktoberfest. A Oktoberfest não foi trazida da Alemanha pelos colonos que 

povoaram o Vale do Itajaí, mas, segundo Flores (ibid.), foi uma festa “inventada”. Sua 

primeira edição ocorreu em 1984. A principal intenção de realizar a festa era a 

reconstrução dos vínculos com a pátria alemã e, ao mesmo tempo, a reafirmação de uma 

identidade diferenciada com relação a outros colonos da região. A inspiração para o 

evento veio de um festival de cerveja que acontece em Monique, na Alemanha, há mais 

de 200 anos. No Brasil, o festival, além da cerveja, dispõe de alimentação e de bandas 

consideradas, pela comunidade que o oferece, típicas de uma cultura alemã adaptada ao 

Brasil.  

Ainda em Santa Catarina, no sul do estado, Adiles Savoldi (2001) relata a 

tentativa, por parte das comunidades, de se inventariar os atrativos culturais que remetem 

a uma ideia de “italianidade” para o uso turístico. Contudo, não se trata apenas de uma 

saída econômica para a região. Segundo Savoldi (ibid. p.89), os descendentes de 

imigrantes italianos contestam a visão de Santa Catarina como “a Alemanha Brasileira”. 

Para eles, “a Itália é aqui” [no caso, em Santa Catarina]. É perceptível a tentativa de 

autoafirmação identitária italiana através do contraste com a ideia de germanidade, não 

se tratando apenas de uma disputa. Fazendo uma leitura por meio de Fredrick Bath (1969), 

o que estão em jogo são as fronteiras étnicas que se colocam a partir do contraste cultural 

construído politicamente pela comunidade.  

 Conforme aponta Vanele Smith (1989), ao definir turismo étnico8, o produto 

principal oferecido nos lugares onde ocorreram imigração são os modos de vida 

“peculiares” que motivam a visita do turista, o que a autora chama de “color values”. No 

caso, tratam-se justamente dos elementos contrastivos que essas comunidades utilizam 

para se diferenciarem dos demais. O “color values” também pode ser entendido como os 

elementos simbólicos produzidos pela comunidade visitada. Para esta pesquisa, 

acreditamos ser a finlanidade o conjunto desses elementos, que objetivam uma expressão 

da etnicidade finlandesa.  

                                                             
8  A autora trabalha com a temática das formas de turismo, a segmentação turística. Optamos por não 

trabalhar com essas questões devido aos embaraços e às discussões teóricas que envolvem a cunhagem dos 

termos. Entenderemos tudo como atividade turística, sem trabalhar com a questão da segmentação 

mercadológica.  
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Neste estudo, temos uma localidade com um passado marcado pela vinda de 

imigrantes finlandeses. O destino turístico é reconhecido de forma unânime9 como um 

lugar ímpar quanto a essa imigração no Brasil. Minha hipótese é a de que os produtos 

turísticos, meios pelos quais se tem contato com a finlanidade, não são estáticos no tempo, 

embora derivados de uma herança trazida pelos imigrantes. Eles são reconstruídos a todo 

momento pela comunidade, diante da necessidade da criação de uma identidade 

contrastiva e pela necessidade da formulação de produtos turísticos atraentes que possam 

ser vistos como únicos pelos visitantes. Portanto, acreditamos que a finlanidade, vista 

como o real produto turístico buscado pelos visitantes, não é fixa. Ela muda, não só com 

o interesse de atrair turistas, mas também pela vontade do grupo em diferenciar-se dos 

demais.  

 

A BIOGRAFIA DA FINLANIDADE COMO PROPOSTA DE MÉTODO 

INVESTIGATIVO 

 

Conforme apontamos, a “finlanidade”, além de ser uma expressão da etnicidade, 

é um produto turístico, na medida em que “vende” aos turistas experiências e simbologias 

da comunidade visitada. De acordo com Maria Amália de Oliveira (2015), os produtos 

turísticos não existem apenas em sua forma mercantil; eles têm uma história e uma 

trajetória social. Perseguir a biografia cultural desses produtos pode nos revelar aspectos 

que “vulgarizam” ou “singularizam” a sociedade em estudo.  

Seguindo essa pista deixada por Maria Amália Oliveira (2015), faremos a leitura 

da finlanidade como “coisa”, a fim de perseguir sua biografia cultural. Esperamos que, 

como resultado, seja possível entender como a comunidade e os turistas se relacionam 

com as questões da finlanidade.  

Conforme nos alerta Marshall Sallins (2003), o consumo das coisas vai para além 

do aspecto econômico, perpassando razões culturais. O consumo não está apenas 

relacionado a uma lógica de utilidade e de eficiência do produto a ser consumido, mas 

também envolve simbologias e significados para vendedores e consumidores, que podem 

ser iguais ou mais importantes que a eficiência e utilidade do consumo propriamente dito. 

Isso nos faz pensar, conforme vimos na seção anterior, que não se busca consumir, em 

uma viagem, produtos que possam ter uma utilidade racional no cotidiano do turista. 

                                                             
9  Pelo trade turístico e pela comunidade local.  
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Conforme colocado por Nelson Graburn (1976), o turista busca elementos identitários da 

comunidade. Esses elementos serão emblemas políticos que darão significado para o 

status social de seus consumidores. Graburn (ibid.) se refere a um consumo turístico como 

elemento de distinção social.  

 Carlos Steil (2002) nos fala de um consumo turístico de elementos simbólicos das 

culturas visitadas. Relacionado a essa ideia, Urry (2001) discorre sobre consumo turístico 

como um consumo de experiências. Independentemente da forma relatada, fica claro que, 

na atividade turística, não se trata de adquirir algo por seu viés de utilidade e eficiência. 

Isso traz uma reflexão importante para o campo do turismo, que muitas vezes só enxerga 

o consumo de seus produtos sob uma perspectiva econômica de “oferta” e “procura”.  

Para além das questões mercadológicas, existem outros elementos não 

economicamente racionais que disponibilizam e atribuem valor à mercadoria turística. 

Seguindo a linha de pensamento do antropólogo Arjun Appadurai (2010), as mercadorias 

não apresentam um valor intrínseco, mas se constroem dentro de um processo político, 

em que a mercadoria ganha valor em seu processo de troca. Portanto, é na circulação de 

mercadorias que conseguimos entender e “interpretar as transações e cálculos humanos 

que dão vida às coisas” (APPADURAI, 2010, p. 17).  Com isso, o autor (ibid.) inverte as 

questões relacionadas à mercadoria e ao consumo. Não se trata mais do consumo de 

objetos que conferem identidade para seus consumidores, mas ao modo como as pessoas 

conferem autonomia e vida social aos objetos.  

Nesse processo o valor econômico não é apenas uma atribuição genérica e sim 

uma quantidade de valor conferida pelas pessoas que negociam. Esse valor é dado a partir 

da troca de sacrifício por ganho. Isto quer dizer que o objeto não tem um valor fixo a 

partir de uma demanda imaginária; ele se dá por uma troca real ou por uma imaginação 

de troca por quem demanda.  

Por isso, consideramos que os estudos do turismo como simulacro apontam para 

uma falha fundamental, sobre a qual nos alerta Arjun Appadurai (2010): a análise da 

mercadoria apenas em seu momento de troca. Os aspectos da autenticidade e do simulacro 

podem estar sendo mal interpretados, pois predomina a consideração da mercadoria 

apenas no momento em que está sendo trocada e não em sua trajetória social.  

 Não se trata, nesse sentido, de aplicar o dualismo de “verdadeiro” ou “falso” para 

classificar o produto que é oferecido ao turista. É necessário estudar a trajetória biográfica 

desse produto e as relações que se estabelecem, ao longo de sua trajetória, entre 

comunidade e turistas. É nesse caminho que Maria Amália de Oliveira (2015) segue, ao 
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sugerir a metodologia da biografia cultural das coisas, cunhada por Igor Kopytoff (2010), 

para a análise do produto turístico. Faz-se importante entendê-lo como uma fase da vida 

da coisa. Neste caso em questão, trataremos da finlanidade.  

Nem sempre a finlanidade foi uma mercadoria turística. Entender sua trajetória 

nos faz compreender a variação de seus significados e como as experiências humanas se 

dão no entorno de sua circulação. É importante frisar que, para Igor Kopytoff (2010), o 

status de mercadoria nunca é permanente, sendo sempre provisório. Uma coisa só se torna 

mercadoria quando é colocada à venda e quando é comprada. Isso nos permite refletir, no 

caso da finlanidade, sobre como se deu o processo de mercantilização da etnicidade e se 

houve mudanças em seus significados por conta desse acontecimento.  

 

ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

 

Após abordar os caminhos seguidos para construir o objeto de pesquisa e as teorias 

que permitirão enxergá-lo de forma crítica, traz-se uma prévia dos capítulos que serão 

desenvolvidos. 

No primeiro capítulo busca-se responder às questões fundamentais relacionadas a 

uma pesquisa de imigração: quem eram os imigrantes, quando vieram e por que vieram. 

Estes pontos serão abordados pela ótica do próprio grupo estudado.  Ao tratar-se sobre 

“quem eram”, é feita uma descrição das características do grupo imigrado. Abordando 

“quando vieram”, situa-se no tempo e espaço o processo de vinda, assim como o 

estabelecimento dos finlandeses no Brasil. Por fim, o “por que”, em referência às causas 

que mobilizaram a saída do país de origem e a escolha da nova pátria. Na medida que 

estas informações referenciam o grupo pesquisado, elas explicam o contexto de 

surgimento da finlanidade. 

No segundo capítulo é mostrado o nascimento da finlanidade até seu uso como 

mercadoria turística. É dada continuidade à história desses imigrantes no Brasil até o ano 

de 1997, evidenciando como as sementes das ideias turísticas presentes na imigração 

desenvolveram-se a ponto de transformar a fazenda Penedo em um destino turístico. O 

turismo surge como uma alternativa econômica para a sobrevivência do grupo. A partir 

dele, as ideias sobre a comunidade imigrada são reformuladas ao longo do tempo, 

juntamente às concepções de finlanidade.  

No último capítulo apresenta-se as questões contemporâneas relacionadas às 

disputas existentes quanto à identidade finlandesa, presentes em Penedo, que estão 



38 
 

relacionadas à atividade turística. Mostra-se as formas de finlanidade observadas, suas 

comercializações e os envolvidos neste processo. O critério para a seleção dos lugares 

portadores de finlanidade foi a autoidentificação em conjunto com a indicação feita por 

pessoas entrevistadas qualificadas.  

Mediante os dados coletados e analisados nesta pesquisa, é elaborado um mapa 

turístico entendido aqui como roteiro. Nele são apontados os lugares onde podem ser 

encontradas as diversas narrativas de finlanidade existentes em Penedo, em conjunto com 

a indicação dos tipos de serviço disponibilizados no atendimento ao turista.  
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1 OS PRIMÓRDIOS DA FINLANIDADE: A NARRATIVA DE ORIGEM DOS 

FINLANDESES EM PENEDO 

 

Uma lembrança é um diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. 

Sem o trabalho da reflexão e da localização, ela seria uma imagem fugidia 

(Ecléa Bosi)  

 

 A trajetória social da finlanidade em Penedo inicia-se anteriormente à sua 

transformação em produto turístico. Esta história antecede inclusive à criação do 

município de Itatiaia10, ao qual pertence geograficamente. A narrativa predominante está 

associada à vinda de imigrantes finlandeses nos anos finais de 1920.  

Trata-se de uma história ligada mais à memória do que a fontes e documentos 

históricos. Esta memória, organizada em forma de história, não é um mero relato. É um 

elemento que reforça a coesão social, que gera um sentimento de afetividade para 

indivíduos participantes. Esta afetividade não impede que existam disputas com relação 

à interpretação do que aconteceu no passado. Mas, no caso da memória dos finlandeses 

em Penedo, nenhuma disputa interna é mais importante do que a aparência de coesão que 

o grupo tem o interesse de mostrar.  

Ao mesmo tempo, esta história é parte de um elemento diferenciador do grupo 

para com os demais moradores do lugar, numa espécie de identidade contrastiva. É a 

partir da história, real ou imaginada, que a comunidade funda a ideia de ser finlandês em 

Penedo e, como consequência, a ideia de finlanidade.   

Esta narrativa, além de contar sobre o passado do grupo, é utilizada para o 

desenvolvimento da atividade turística. Situação a qual explico ao longo do trabalho. 

Antes de entrar nestas questões, é primordial entender o que é contado como experiência 

da migração dos finlandeses e como ela é narrada.  

Vale lembrar que não está sendo buscada uma “verdade” ou estão sendo apontadas 

“falsidades” nas estórias. Pretende-se investigar qual é a narrativa central da origem da 

finlanidade em Penedo, quais os elementos desta memória construída e que documentos 

já foram produzidos em torno dela.  

                                                             
10 O município itatiaiense foi criado em 6 de julho de 1988, desmembrado de Campo Belo de Resende. 

Fonte: Lei Estadual nº 1330, de 06 DE JULHO DE 1988. A referida legislação defere o desmembramento 

do distrito de Campo Belo de Resende, renomeado a partir dessa data como Itatiaia. 
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 Nas narrativas aqui descritas é possível captar também o ordenamento sequencial 

dos fatos ocorridos, segundo as memórias dos finlandeses que imigraram para o Brasil. 

As histórias começam sempre pelo personagem Toivo Uuskallio, considerado o fundador 

da colônia.  

O capítulo inicia-se, então, com o “O sonho do agricultor filósofo”, no qual se 

conta quem era Toivo Uuskallio, quais eram suas ideias e como surgiu a proposta de 

imigração para Penedo.  

No segundo tópico, intitulado “o perfil dos imigrantes que aderiram ao projeto” 

procura-se descrever, para além da história de vida de Toivo Uuskallio e das memórias 

individuais, mostrar qual era o perfil dos imigrantes que aderiram ao projeto. Mescla-se 

nesta investigação elementos de memória com a análise de um documento, utilizado por 

ocasião, para a seleção de imigrantes para compor a colônia. Cabe ressaltar a presença 

unânime do referido documento nas memórias de quem conta.  

Em seguida, temos o tópico “por que vieram?” Aqui busca-se elencar os motivos 

apresentados por estes imigrantes para decidirem imigrar para o Brasil. É interessante 

destacar que nem todos que imigraram vieram motivados pelas ideias de Toivo Uuskallio. 

Há outras razões como o temor de novos conflitos armados na Finlândia e a ideia de 

paraíso tropical, além de causas pessoais.   

E, por último, mas não menos importante, o tópico “Quando vieram?” situa no 

tempo e espaço a vinda destes imigrantes. Essa vinda para o Brasil também nos relata 

sobre um imaginário a respeito da terra, a escolha do lugar considerado ideal e as 

expectativas do que se esperava encontrar e o que de fato foi encontrado.  

 

1.1 O SONHO DO AGRICULTOR FILÓSOFO  

A narrativa inicia-se com o chamado que o agricultor filósofo recebe durante a 

noite. Conta-se que foi em um sonho. Este “agricultor filósofo”, conforme apelidado por 

Gustavo Praça (2016), é Toivo Uuskallio. Agricultor porque era um técnico agrícola. 

Filósofo pelas concepções próprias sobre o mundo e porque gostava de escrever sobre 

elas. Procurava uma vida idealizada e este ideal estava relacionado com os preceitos 

religiosos luteranos, tratamentos de saúde alternativos a de sua época e uma alimentação 

vegetariana.  
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Saber sobre Uuskallio e suas ideias, conforme nos diz Olavi Lahteenmaki (1979), 

é essencial para o entendimento da imigração para Penedo. Será então apresentado quem 

é Uuskallio, quais eram suas ideias e como se deu o “chamado” para Penedo.  

 

1.1.1 Toivo Uuskallio - o agricultor filósofo 

Conforme afirma Olavi Lahteenmaki (1979, p.24), a respeito de Uuskallio, “para 

entender a história de Penedo é preciso entender a história de sua pessoa”. Este 

personagem está presente em todas as narrativas sobre a origem dos finlandeses em 

Penedo e é considerado o principal responsável pela vinda, estabelecimento e organização 

da colônia finlandesa até 1942.  

 

FIGURA 2 FIGURA 3 

  

Foto de Toivo Uuskallio. Fonte: Revista Suomen 

Kuvalehti – 27.04.1929. Digitalizado por Biblioteca 

Nacional da Finlândia11 

Toivo Uuskallio e sua esposa Liisa Uuskallio. 

Fonte: Michelle Gianella (2007)12. 

 

                                                             
11Disponível em: 

<https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/889629?page=21&term=Toivo&term=Uuskallio>. 

Acesso em: 19 de novembro de 2018.  
12 Foto tirada de um álbum da família de Uuskallio. Michelle Giannella foi a autora da reprodução da 

fotografia. A referida imagem foi postada em seu blog de viagens. Disponível em: 

<http://michelletv.zip.net/arch2007-12-01_2007-12-31.html>. Acesso em: 11 de novembro de 2018.  
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Agricultor de profissão e idealista, Uuskallio esteve engajado em movimentos 

sociais que, a princípio, parecem ser diversos e não relacionados: vegetarianismo, 

religiosidade protestante e tratamentos de saúde. No entanto, na Finlândia de Toivo 

Uuskallio, esses três itens se associavam e ele, de forma pessoal, os aproximou ainda mais 

na formulação do projeto para Penedo. O sonho que teve era considerado um chamado 

divino para concretizar uma sociedade diferente, baseada nos valores em que acreditava.  

Toivo Uuskallio (1861 – 1969) é considerado, de forma unânime, por todas as 

fontes encontradas como responsável por pensar, mobilizar e pôr em prática a imigração 

para Penedo – RJ. Tanto os livros de memória, como os textos contemporâneos 

produzidos pela comunidade, enxergam a “história de Penedo” atrelada ao chamado que 

Uuskallio teve em um sonho para fundar uma colônia no Brasil.  

No entanto, antes de entrar no “sonho” que o motivou; torna-se importante, para 

melhor entendimento, conhecer a trajetória narrada sobre o personagem.  Grande parte 

das informações encontradas sobre ele o tomam já em idade adulta e a maioria delas o 

vincula à experiência da colônia Penedo (CARVALHO, 2014).  

Profissionalmente agricultor, cursou em Erfurt, na Alemanha, o técnico em 

agronomia, entre os anos de 1913 e 1914. Completou sua formação em Lepa, em 1915, 

na Finlândia. Após o término dos estudos, em 1916, foi morar em Antrea, cidade 

pertencente à Carélia, fronteira com a Rússia. (MELKAS 1999, apud FAGERLANDE, 

2007). Foi neste lugar que Toivo Uuskallio e a família adquiriram a fazenda Toimela 

(HILDÉN, 1989; FAGERLANDE 2007). A terra era considerada “abandonada”, segundo 

os relatos de Eva Hildén (1989). Com os cuidados do agricultor, o espaço tornou-se uma 

“fazenda modelo” no país. Eva conta que a propriedade passou a receber visitas de 

estudantes e a aceitar estagiários de diversos lugares para conhecer o trabalho que o 

finlandês desenvolvera ali.  

Eva Hildén diz ser testemunha da competência de Toivo Uuskallio. Ela relata que 

foi vizinha da fazenda Toimela. Afirma que o referido agricultor havia adquirido o local 

em “péssimas condições” (HILDÉN, 1989:19). Entretanto, a autora não entra em detalhes 

sobre o estado físico da propriedade. Segundo ela, os moradores adjacentes não 

compreendiam porque ele comprara uma terra considerada, à época, “desvantajosa” 

(HILDÉN, 1989).  

Entende-se por desvantajoso, neste caso, o fato de a propriedade custar um valor 

acima do que se entenderia como justo para seu estado. Mas, ainda assim, Uuskallio 

resolveu comprá-la. O que Hildén (1989) destaca em seu relato é o profissionalismo e 
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persistência com que ele transformara uma propriedade sem grande valor em um local de 

referência nacional em produção agrícola na Finlândia. Esse feito contribuiu 

significativamente, segundo Hildén (1989), para o desenvolvimento da crença na 

liderança de Uuskallio e, por conseguinte, no projeto Penedo.  

Politicamente, Toivo Uuskallio era membro da Sociedade Vegetariana Finlandesa 

(Suomen Vegetarien Yhdistys- SVY), da Igreja Livre de Skutnabbin, do movimento dos 

trabalhadores cristãos teosofistas, da Liga da Paz na Finlândia e apoiador dos tratamentos 

de saúde realizados pelo Sanatório de Kirvu (FAGERLANDE, 2007). Era engajado na 

defesa do vegetarianismo, dos tratamentos de saúde naturais, da vida campestre e das 

ideias religiosas protestantes, em busca de uma sociedade “melhor para o ser humano” 

(FAGERLANDE 2007 e CARVALHO, 2014).  

Seguindo o molde das associações já existentes na Inglaterra e Alemanha, a 

Sociedade Vegetariana Finlandesa (SVY – Suomen Vegetarinen Yhdistys) foi fundada em 

1913, por Anna Kurimo (1868 – 1938). Esta, entretanto, não apenas foi a fundadora desta 

sociedade na Finlândia, como também uma das precursoras do vegetarianismo no país, 

associando terapias naturais para a saúde à dieta. Ela possuía uma casa de tratamentos de 

saúde onde empregava o vegetarianismo e outros tratamentos naturais baseados 

principalmente nas ideias de Louis Khune (1835 – 1931). Inclusive a pesquisadora Tiina 

Piirainen (2013) ressalta que os integrantes deste movimento se consideravam 

vanguardistas na busca de um mundo mais próspero. 

Toivo Uuskallio também possuía associação com o sanatório13 de Kirvu, na 

Finlândia. O referido estabelecimento era dirigido por Luis Kirvu. O lugar possuía um 

vínculo com a sociedade vegetariana finlandesa. Pregava-se lá o vegetarianismo como 

uma alternativa de tratamento de saúde.  

Existiam, inclusive, segundo Sérgio Fagerlande (2007), algumas pessoas que 

trabalhavam no sanatório e estavam listados para participarem do projeto da imigração a 

Penedo. Alguns se dispuseram como colaboradores para empréstimo de dinheiro ao 

projeto, mas sem integrá-lo efetivamente no Brasil. 

Nestes sanatórios a prática de nudismo era comum. Acreditava-se que o uso 

excessivo de roupas impedia a captação dos raios solares e propiciava a proliferação de 

                                                             
13 Sanatório – É o lugar onde são internadas as pessoas que estão em enfermo ou em estado de 

convalescença. Tem origem na palavra sanar. É conhecido popularmente como um local para cuidados aos 

indivíduos com enfermidades mentais. Entretanto, são lugares onde são tratados todos os tipos de doença. 

(FERNANDES, LUFT e GUIMARÃES, 1999). 
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bactérias dermatológicas (UUSKALLIO, 1927). Inicialmente, esta ideia foi levada à 

colônia Penedo. No entanto, diante do sol forte, da quantidade de insetos e dos 

julgamentos morais feitos por alguns imigrantes, a proposta foi abandonada (AMPULA, 

1997). 

No campo religioso, a principal influência para Toivo Uuskallio foi a Igreja Livre 

de Skutnabbin, do pensador e dirigente Akseli Skutnabbin. (FAGERLANDE, 2007; 

CARVALHO, 2014 e PRAÇA, 2016). Trata-se de uma congregação protestante que teve 

sua origem na Suécia, em 1870, com influências da Igreja Anglo Saxônica (MELKAS, 

1999 apud FAGERLANDE, 2007). A instituição nasceu com o propósito de renovar a 

igreja luterana, mas, diante das dificuldades dentro da religião, resolveu-se fundar uma 

nova.  

O comportamento pessoal e a crença no cristianismo eram questões caras a Toivo 

Uuskallio. O não consumo de cigarros, a abstinência alcoólica e o sexo somente para 

procriação faziam parte das disposições que deveriam estar presentes nos imigrantes que 

fizessem parte do projeto Penedo. Uuskallio reuniu em si todas estas ideias dos 

movimentos dos quais era adepto e formou um conjunto próprio de teorias. 

Frequentemente, proferia palestras, escrevia livros e artigos principalmente sobre temas 

ligados à religião e alimentação. Seus escritos são classificados como pessimistas por 

Fagerlande (2007, p.38 apud MELKAS 1999), “pois ele acreditava que o mundo estava 

indo à direção do caos, especialmente a Europa, e que esta rumava para a destruição, em 

meio a guerras e a vida doentia dos homens”. Tal crença estava relacionada à ideia do 

milenarismo14 e a causa se insere perfeitamente no contexto vivido pela Finlândia no 

início do século XX. 

Segundo Sérgio Fagerlande (2007), entre os anos de 1926 e 1927, Uuskallio fez 

uma série de palestras organizadas por ele mesmo na SVY. Nelas, discursavam também o 

pastor Kirjoitti David Pennanen, pastor Mikko Airila e Oskari Jalkio. Todos possuíam 

ideias semelhantes sobre a possibilidade de migração para regiões de clima ameno e a 

vida próxima à natureza, numa comunidade em que fosse possível a igualdade entre os 

membros.  

                                                             
14 Entre os primeiros cristãos, o milenarismo difundiu-se pela Ásia Menor e no Egito, a partir do século III. 

Com base nas palavras do Apocalipse de João (Apocalipse 20:3-4), os seus adeptos acreditavam que, após 

o tempo de Satanás, o reino do Messias duraria mil anos na Terra. Tal crença, originada no messianismo 

judaico, supunha que, após esse período, o demônio retornaria para ser morto para sempre, quando se 

instauraria definitivamente o reino celeste. Ressalte-se que, naquele momento, para essas pessoas, as 

perseguições dos imperadores pagãos pareciam confirmar a vinda messiânica, posterior aos sofrimentos 

vividos (DIAS, 1998).  
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Dentre eles, o pastor Kirjoitti Pennanen era o mais querido de Toivo Uuskallio e 

posteriormente, em 1929, seria seu braço direito na ajuda da divulgação da imigração para 

o Brasil e na seleção de pessoas para a empreitada (FAGERLANDE, 2007 e 

CARVALHO, 2014). 

 

FIGURA 4 

 

Pastor Kirjoitti Harald Daniel Pennanen.Fonte: Jornal Uusi Aura – 17.03.1929. Biblioteca 

Nacional da Finlândia15 

 

Não sabemos até que ponto Toivo Uuskallio influenciou as instituições às quais 

pertencia e o quanto estas o influenciaram. Não foram encontradas fontes que apontassem 

as motivações de sua aproximação a estes grupos e não podemos determinar, portanto, se 

foi Uuskallio que procurou as entidades por pensar de forma semelhante às suas filosofias, 

ou se foram estas associações que o fizeram acreditar em tais ideias, ou, talvez, as duas 

coisas.  

Apenas podemos afirmar que suas perspectivas estavam de acordo com os 

preceitos destas instituições, organizadas em sua mente numa lógica própria de coerência.  

Isso influenciou a construção da imagem de Toivo Uuskallio como idealista, por parte 

dos imigrantes e pelos estudiosos do assunto, consultados para realização desta 

dissertação.  

Quanto à personalidade deste personagem, a maior parte das informações está nos 

registros das memórias dos imigrantes que conviveram com ele durante a colônia Penedo. 

                                                             
15Disponível em: 

<https://digi.kansalliskirjasto.fi/search?query=Kirjoitti%20Harald%20Daniel%20Pennanen&orderBy=RE

LEVANCE>. Acesso em: 18 de novembro de 2018.  
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Relatos anteriores a este momento estão presentes de forma breve nas memórias de Eva 

Hildén que, conforme dito anteriormente, era vizinha de Uuskallio antes da vinda de 

ambos para o Brasil e de quem o pai, Toivo Suni, era um amigo íntimo (FAGERLANDE, 

2007 e CARVALHO, 2014). Eva o descreve como um “grande idealista” (HILDÉN, 

1989:23) e a primeira caracterização que fez a respeito dele foi encontrada em uma 

coletânea comemorativa sobre os 50 anos de Penedo, em 1979, em que a autora escreve 

um artigo sobre sua ida ao Brasil.  

Segundo Eva Hildén, Toivo Uuskallio acreditava em uma vida “idealista”. Esta 

forma de vida foi definida como:  

 

livre até da escravidão do dinheiro, sem atividades comerciais; toda família 

deveria cultivar no seu jardim tudo que precisasse para seu alimento. 
Vestimentas leves e simples, ar puro e exercícios respiratórios (...) (HILDÉN, 

1989, p.23). 

 

Percebe-se que, para Eva Hildén (1989), a personalidade do vizinho está 

diretamente relacionada às ideias que motivaram o projeto da colônia Penedo, como se 

ambos fossem uma só coisa. Em seu livro de memórias, lançado em 1989, descreve com 

mais precisão sua experiência na colônia. Ressalta-se que ela veio para o Brasil, segundo 

afirma, aos sete anos de idade. Por ser muito jovem, desconfia-se que algumas de suas 

lembranças possam ter sido adquiridas por tabela16, conforme conceituado por Michael 

Pollak (1992). 

 Eva Hildén (1989) associa a identidade de Toivo Uuskallio às pautas que 

mobilizaram o projeto Penedo, considerando também a religiosidade. Assim, a autora 

encaminhará seu discurso à questão do “chamado divino”, que o idealizador obtivera para 

fundar a colônia. A autora pondera que os pensamentos entendidos por ela como 

“idealistas” surgiram a partir das reflexões de Uuskallio acerca da Primeira Guerra 

Mundial e que o advento contribuiu significativamente para que o líder acreditasse na 

necessidade de um “novo modo de vida para a humanidade” (HILDÉN, 1989:19).  

No livro Caminhada de oito léguas no Penedo (1979), o pesquisador Olavi 

Lahteenmaki aponta algumas características de Toivo Uuskallio. Discorre sobre a 

importância de sua figura para a realização da imigração a Penedo e pontua que, para 

                                                             
16Michael Pollak (1992, p.201) classifica memória por tabela como os “acontecimentos vividos pelo grupo 

ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer”. In: POLLAK, Michael. Memória e Identidade 

Social. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992. P.200 – 212.  



47 
 

entender a colônia, é necessário, primeiramente, conhecer quem foi seu fundador. O autor 

relata que Uuskallio era um jardineiro-arquiteto de Antrea: “era ideólogo da colônia e seu 

primus motora” e que é percebido como alguém de “forte identidade idealística” e 

responsável pela criação do Penedo.   

Sobre a oratória de Uuskallio, Lahteenmaki observa:  

(...) podia conquistar prosélitos para esta ideia grandiosa. Pra isso contribuiu a 

fama de excelente profissional e sugestivo modo de comportamento: etéreo e 

respeitoso, imagem e feição peculiar, além da capacidade de conhecer 
rapidamente diferentes pessoas e aptidão de falar e discursar. Até seus 

acirrados inimigos reconhecem mais tarde essas qualidades dele 

(LAHTEENMAKI, 1979, p.23). 

 

A palavra “prosélito” significa17 “indivíduo convertido a uma doutrina, seita, 

partido ou ideia, sectário, partidário, adepto”. As definições dessa palavra, junto à citação 

anterior, podem resumir a imagem feita por Olavi Lahteenmaki acerca de Uuskallio, ou 

seja,tratava-se de alguém articulado, com grande poder de retórica e de convencimento. 

Era um homem perspicaz, capaz de reconhecer nos outros aptidão de persuasão 

semelhante à sua, convencendo-os a trabalhar consigo e conseguia fazer com que os mais 

crentes renunciassem aos próprios ideais para aderir ao seu discurso. (LAHTEENMAKI, 

1979).  

Ainda de acordo com Lahteenmaki,“melhor caracterizando, Uuskallio era profeta 

original do idealismo e organizador do conceito Penedo” (LAHTEENMAKI 1979:29). A 

sua capacidade de persuasão bem como suas concepções são vistas pelo autor como 

fundamentais para a estruturação da colônia finlandesa no Brasil. Este idealismo não é 

definido com clareza por Olavi Lahteenmaki, uma vez que conceito é tratado como algo 

óbvio para o leitor do texto. 

Eila Ampula, nas memórias publicadas em 1997, confirma a percepção de 

Lahteenmki (1979) e descreve Toivo Uuskallio como uma liderança no grupo. Acrescenta 

ainda que ele tinha um modo peculiar de pensar:  

 

Este nosso líder tinha ideias originais. Era uma pessoa carismática, bonita, de 

olhos azuis, penetrantes. Sempre elegante, de terno de linho branco. Falava 

bem, levava qualquer um no papo (...) (AMPULA, 1997, p.16). 

                                                             
17 A definição da palavra “prosélito” foi retirada da seguinte referência:  FRANCISCO, Fernandes; LUFT, 

Celso Pedro; GUIMARÃES, F. Marques. Superdicionário: Língua Portuguesa. 52 ed. São Paulo: Globo, 

1999.  
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O fundador da colônia também é considerado por Hildén (1989), Fagerlande 

(2007) e Carvalho (2014) um líder carismático conforme definido por Max Weber 

(1922)18, capaz de mobilizar as pessoas para a imigração, e convencê-la a seguir seus 

ideais. Dentro deste preceito weberiano a autoridade é exercida pelo líder por meio de 

seus atos heroicos excepcionais em benefício do grupo. Não há por traz dele nenhuma 

instituição que garanta seu poder de influência sobre os demais para além de uma 

capacidade retórica de convencimento.  

Estas características descrevem a imagem Toivo Uuskallio para o grupo 

imigrante. Alguém que era visto como um herói a frente de um processo imigratório para 

o bem de sua comunidade, mesmo que isto fosse de encontro a seus interesses. As pessoas 

o obedeciam unicamente por acreditarem em seu discurso.  

 

1.1.2 O chamado 

 

Tudo parece ter nascido de um sonho... ou melhor, de um chamado recebido em 

sonho por Toivo Uuskallio. Esse discurso é ponto comum da concordância de todos sobre 

a origem da imigração para Penedo. Uuskallio havia recebido uma mensagem divina 

sobre um risco de desgraças que rondavam a Europa. 

 Este mensagem foi considerada um “chamado” para Uuskallio. A situação se 

assemelha ao descrito por Josef Campbell como a “saga do herói”. Nela Campbell (1949) 

descreve o itinerário comum do processo de construção da figura do herói ocidental. 

Trata-se de etapas pelas quais todo personagem tido como herói perpassa ao longo de 

uma história. Este parece ser o caso de Toivo Uuskallio, conforme descrito pelo grupo de 

pessoas que imigraram para o Brasil.  

A trajetória de Toivo Uuskallio até Penedo apresenta semelhança à estrutura de 

narrativa apresentada por Josef Campbell (1949), em sua obra chamada “O herói de mil 

faces”. Nele, o autor procura encontrar estruturas comuns de narrativas, lendas, contos e 

fábulas em diversas sociedades. As três fases propostas por Campbell (1949) parecem 

descrever a narrativa do “chamado” de Toivo Uuskallio.  

Campbell (1949) descreveu um arranjo comum de eventos para as narrativas. Elas 

são no total de doze e seguem a respectiva ordem: 1– Mundo comum; 2- Chamado à 

                                                             
18Forma de autoridade sobre um grupo exercida pelo carisma do líder. Está pautado do comportamento 

exemplar, ato de heroísmo excepcional, ou por outras motivações não coercitivas impositivas (WEBER, 

1922). 
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aventura; 3– Recusa do chamado; 4– Encontro com o mentor; 5– Travessia pelo umbral; 

6– Testes, aliados e amigos; 7– Aproximação do objetivo; 8– Provação máxima; 9– 

Conquista da recompensa; 10- Caminho de volta; 11–Depuração e 12– Retorno 

transformado. As descrições que se assemelham com o “chamado” de Uuskallio são as 

etapas correspondentes ao “mundo comum”, “chamado para a aventura” e “recusa do 

chamado”.  

Na primeira fase, na qual Campbell intitula como “mundo comum” o herói vive 

em uma realidade harmônica e feliz. Nada o diferencia das pessoas de seu cotidiano. 

Toivo Uuskallio, em sua obra chamada “Em direção à magia do trópico”, escrita durante 

a viagem ao Brasil, em 1928, relata o estado de plenitude em que vivia na Finlândia:  

 

Eram certamente lugares queridos, esses campos de lavoura, que tantas gotas 

de suor umedeceram e de onde tantos resultados foram colhidos! Era querida 

esta linda paisagem para o rio Vuoksi, em que a contemplação de sua superfície 

plácida tantas canseiras fez esquecer, tantas tempestades fez acalmar. Era 

querido aquele rochedo por trás da casa com sua cabana de silêncio e encostas 
solarengas, esse lar ancestral, onde a melhor seiva do homem tinha sido 

derramada, aqueles parentes, com quem a casa tinha sido levantada, 

combatidas as lutas do trabalho, onde junto nos alegramos, cantamos e tocamos 

– querido eles eram (UUSKALLIO, 1929, p. 8). 

 

A descrição de Toivo Uuskallio era referente à vida que tinha na fazenda Toimela, 

na região da Carélia, na Finlândia. Conforme mencionado neste trabalho anteriormente, 

Eva Hildén (1989) diz que Uuskallio trabalhou arduamente para transformar a 

propriedade em um lugar agricultável e próspero, a ponto de tornar-se uma referência em 

toda a Finlândia. Na tal fazenda, Toivo vivia, segundo Nilo Valtonen (1998), com seus 

pais, esposa, dois irmãos e com os estudantes que periodicamente ficavam algumas 

temporadas por lá para conhecer o trabalho agrícola desenvolvido. 

Certo dia, quando menos esperava, Toivo Uuskallio disse ter recebido um 

“chamado”, enquanto descansava à noite:  

 

Eu tinha recebido um chamado para deixar a terra natal e emigrar para o Sul 

longínquo. O chamado era extraordinário pelo fato de que chegou de noite e 

sem emissário aparente. A mensagem chegou à alma e acordou o meu 
inconsciente, que tinha planejado outras atividades para serem realizadas no 

futuro próximo. Estas atividades me eram caras e bem compreensíveis para os 

outros. Mas desta forma tinham que ficar. Tinha podido ver com os olhos da 

alma algo, que chamava para um outro posto de serviço na seara da vida 

humana. Lá o trabalho deveria ser o prosseguimento do anterior 

(UUSKALLIO, 1929, p. 3).  
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A fase na qual o herói, subitamente, recebe uma mensagem em forma de missão 

é descrita por Campbell como “chamado para a aventura”. Nela, há algum evento 

inesperado que interrompe a rotina harmônica do personagem para lhe mostrar um 

problema ou causa pela qual ele deve dedicar seus talentos excepcionais para resolvê-la. 

Nesse caso, ele recebe um chamado divino para levar seus compatriotas para um lugar 

onde fosse possível dar continuidade ao trabalho que vinha desenvolvendo na fazenda 

Toimela. 

Nesta fase, o herói deveria abandonar seu lugar rotineiro e partir para um lugar 

desconhecido. No lugar, ele encontraria o tesouro e junto a ele os perigos que o cercam 

(CAMPBELL, 1949). O tesouro buscado por Uuskallio era uma vida sem guerras, 

agrícola, com respeito à natureza. Esse estilo de vida buscava também uma vida saudável 

que era baseada numa dieta vegetariana e tratamentos alternativos de saúde; tudo isso 

dentro dos preceitos religiosos cristãos predominantemente luteranos.  

De acordo com Sérgio Fagerlande (2007), a mudança para o hemisfério Sul, devia-

se à vontade de Toivo Uuskallio de usar tratamentos de saúde baseados no nudismo. Além 

da possibilidade de um clima favorável, existia a crença que não haveria nesta região 

problemas com relação a esta prática. Na Finlândia, em sua concepção, não era possível 

vencer tais limitações e, assim, era necessário ir para um lugar longe dos olhares curiosos 

e onde pudesse conduzir seu projeto sem interferências dos governos e da moralidade da 

sociedade.  

Em entrevista para a revista Aciar, Liisa Uuskallio dá outra versão sobre a 

motivação de Toivo querer vir para o Brasil. Ela conta que os russos tomaram parte da 

Carélia e, junto com ela, a fazenda que eles viviam. Como não tinha alternativa, 

resolveram imigrar. Independente de qual versão seja verdadeira, caso exista uma, a 

narrativa que predomina é a vinda de Uuskallio e dos finlandeses por conta do “chamado” 

divino que recebeu para vir ao Brasil.  

De acordo com o colono, o chamado não foi prontamente aceito. Ele relutou antes 

de concordar:  

 

Se alguém imagina que o chamado para partir foi recebido sem luta entre o 

intelecto e o coração, está enganado. Luta havia. Era no íntimo. Por fora havia 

calma e luz. Nenhuma palavra indicava sofrimentos do coração. Ele se apegava 

à bela casa, aos parentes, aos amigos, à terra natal, a vida habitual e muitas 

possibilidades que em outros lugares não haveria; ele propunha e assegurava, 

que as bobagens se afogariam no desconhecido; deveria ficar em casa; a casa 

estava concluída agora exigindo apenas ser administrada; a renda também seria 

o suficiente; com o tempo talvez ainda pudesse colher lucros, etc. Muitos eram 
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as suas condições favoráveis em contrapartida a notícias de perigos o 

desconhecido. Mas nenhum deles ajudava, e assim também se satisfez o 

coração, tornou-se até corajoso e se aliou alegremente em obediência ao 

chamado recebido pelo espírito (UUSKALLIO, 1929, p. 4). 

  

Nesta fase, Campbell (1949) chama de “recusa do chamado”. Aqui, o herói prefere 

manter-se em sua rotina cotidiana do que aventurar-se em uma jornada ao desconhecido. 

No entanto, conforme afirma o autor, a recusa pode levar à ira e consequentemente ao 

castigo da divindade que realizou o chamado para o herói. E, em muitas vezes, este 

chamado é em benefício próprio do herói e seu grupo. Mesmo sem nunca ter pensado 

nisso antes, conforme o relato do autor, ele decide ir porque tem a convicção que a mesma 

força divina que o protegeu o guiará para a realização com êxito de sua missão.  

É interessante salientar que, para Campbell (1949), as narrativas, mitos, contos 

entre outros, não são mentiras ou simples invenções; elas são as formas pelas quais as 

pessoas enxergam os acontecimentos são contados.  

 

1.1.3 O projeto 

 

Considerando este “chamado divino”, Toivo Uuskallio começa a organizar os 

planos para a imigração (LAHTEENMAKI, 1979; HILDÉN, 1989; FAGERLANDE, 

2007 e CARVALHO, 2014).  Olavi Lahteenmaki (1979:28) enfatiza que, diferente de 

outras, esta era “uma imigração organizada, para além de uma imigração espontânea”. O 

autor destaca que junto à livre escolha para partir também existia um plano para chegada 

e permanência no Brasil.  

Uuskallio pretendia formar uma comunidade agrícola, dentro de seus preceitos, 

mas não totalmente isolada da sociedade: 

 

Pelo planejamento não era previsto começar a viver vida completamente 
natural fora da sociedade, mas sim de fundar economia da colônia na produção 

do mercado. Embora no fundo ideal era radicalmente idealista, na prática não 

aspiravam extremo idealismo (LAHTEENMAKI, 1979, p.31)  

Toivo Uuskallio pesquisou em muitas bibliotecas aspectos geográficos de 

diversos países a fim de escolher o lugar onde poderia estabelecer a colônia com os 

propósitos imaginados (LAHTEENMAKI 1979). Sérgio Fagerlande (2007, p.73) afirma 

que os principais critérios para a seleção do local foram a “riqueza da natureza”, 

manifestada na “abundância de frutas e nozes”, e o “clima quente de eterno verão”.   
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Sérgio Fagerlande (2007, p.74) conta ainda que Toivo Uuskallio passou a se 

interessar pelo Brasil a partir de uma conversa que teve com Juhani Tikka, “um finlandês 

que havia estado aqui em 1923, com um grupo de nove pessoas”. Entretanto, a experiência 

fracassou e o grupo migrou para a colônia finlandesa existente no Paraguai. 

É a partir do momento em que Uuskallio encontra o lugar considerado perfeito 

para o projeto que ele começa a planejar, de forma mais tangível, como seria a 

organização de Penedo. Eevaleena Melkas (1999 apud FAGERLANDE 2007) afirma que 

não existia ainda um planejamento urbano habitacional antes da compra da fazenda. 

Toivo Uuskallio apenas vislumbrava, de forma vaga, uma colônia de horticultura. Tais 

pretensões foram publicadas na Revista Terveys, em abril de 1927, na Finlândia 

(FAGERLANDE, 2007).  

 Após visita ao Brasil e com as negociações para a compra da fazenda Penedo já 

pela ordem do dia, Uuskallio entrega aos investidores o projeto habitacional e o recibo da 

quantia paga. A fazenda Penedo seria dividida em 250 lotes, contento cada um deles 14 

hectares, onde dois seriam de terras planas e 12 de floresta (HILDÉN, 1989). Todos eles 

foram projetados para terem água, rio, canal ou valeta d’água e teriam as medidas de 250 

a 350m de extensão por 60 a 80m de largura (VALTONEN, 1998). Essas medidas de 

terreno teriam sido fruto de inúmeros cálculos feitos pelo agora dono da fazenda, de modo 

que tivesse tamanho suficiente para que uma família pudesse plantar e viver do que fosse 

colhido (MELKAS 1999 apud FAGERLANDE, 2007). 

De acordo com o documento do projeto disponibilizado por Sérgio Fagerlande 

(2007), os lotes poderiam ser adquiridos por meio de quantia paga em dinheiro ou por 

meio de trabalho. O valor dos lotes variava entre 6.000 a 30.000 marcos finlandeses. O 

trabalho relativo ao pagamento dos lotes teria finalidade comunitária e seria realizado na 

sede da fazenda ou em melhorias voltadas para a colônia.  

Inicialmente, o casarão, antiga sede da fazenda Penedo, serviria de alojamento 

temporário para os recém-chegados. A temporalidade está relacionada à determinação do 

lote de cada um e à construção de sua casa. Apesar de não estar escrito no projeto, Sérgio 

Fagerlande (2007) conta que existia um modelo de casa padrão a ser construído. 
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FIGURA 5 

 

O Casarão. Fonte: Martii Aaltonen19 (1947) 

 

 

FIGURA 6 

 

Casa-modelo pertencente a Toivo Suni, em 1930.Fonte: Alva Fagerlande (2007), apud Alva 

Fagerlande (1998) 

 

Cabe destacar que consta no projeto a exigência do cumprimento do 

vegetarianismo:  

 
A divisão e habitação da propriedade se baseia em alimentação vegetariana, o 

que libera da necessidade de possuir grandes áreas de terra, do ônus de 

construir cercas e dependências, desnecessárias para os que não tem animais 

domésticos. Presume-se que os adquirentes de lotes conhecem e adotam a 

alimentação vegetariana. Se, no entanto, algum habitante queira manter para si 

algum animal doméstico, terá que cuidar para que não incomode as 

propriedades dos vizinhos (FAGERLANDE, 2007, p. 223)  

 

                                                             
19Foto disponível em : http://www.visitepenedo.com/penedo04.htm. Acesso em : 5 de novembro de 2018. 
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 Estava previsto também, após a acomodação e estabilização da colônia, a 

construção de um sanatório para tratamentos naturais, semelhante ao Sanatório de Kirvu, 

na Finlândia. Além de tratamentos de saúde, o sanatório ofereceria estadia para visitantes 

que desejassem conhecer a colônia. Seria uma forma de renda complementar para a 

colônia, além de ser como uma propaganda para atrair mais imigrantes (FAGERLANDE, 

2007). 

O projeto era divulgado por toda a Finlândia por meio de palestras proferidas por 

Toivo Uuskallio, Kirjoitti Harri e David Pennanen. Eram também publicados livros, 

artigos de revistas e jornais sobre as ideias. Esses também se tornaram um veículo de 

divulgação do projeto (HILDÉN, 1989). 

 

 

1.2 O PERFIL DOS IMIGRANTES QUE ADERIRAM O PROJETO 

 

Conforme dito no tópico anterior, Olavi Lahteenmaki descreve a imigração para 

Penedo como tendo acontecido de forma organizada. Este discurso ganhou ressonância e 

é assim que a comunidade entende a vinda para o Brasil. Apesar de virem interessados de 

toda a Finlândia, conta-se que foi feita rigorosa seleção dos candidatos a imigrarem. A 

escolha foi feita por meio de um questionário. O perfil desejado era de pessoas que 

simpatizassem com as ideias do líder Toivo Uuskallio. No entanto, há controvérsias nas 

memórias de alguns imigrantes sobre o real interesse do perfil imigrado.   

É comum encontrar nos relatos de memória a fala de que a vinda para Penedo não 

foi feita ao acaso, foi um processo planejado. Esta questão pode parecer, mas não é 

contraditória à história do “chamado” que líder da colônia recebeu.  Havia racionalidade 

em meio a uma crença mágico-religiosa. Após ter sentido que deveria “partir para o sul 

longínquo”, conta-se que Uuskallio fez diversos estudos sobre o lugar a ser escolhido. 

Conforme contaremos à frente, ele vem antes de trazer as pessoas para averiguar e 

determinar exatamente o lugar ideal.  

De acordo com o relatado no tópico acima, no “projeto”, existiam planos para 

viver economicamente da agricultura, apesar do certo isolamento geográfico buscado. 

Todas essas questões fazem Olavi Lahteenmaki (1979), Eva Hildén (1989), Maria 

Aparecida Cerqueira (2005), Sérgio Fagelande (2007), Lila Praça Almendra Carvalho 

(2014) e Gustavo Praça (2016) a contarem que havia um plano para vir ao Brasil. Esta 
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situação é vista pelo grupo imigrado como um elemento positivo de distinção com relação 

as demais imigrações que vieram para o país no mesmo período.  

Os discursos dos autores relatados, que se misturam entre memórias e produções 

científicas, ganharam repercussão em Penedo. Não foi encontrada contrariedade quanto 

a esta questão. Este é apenas um elemento de vários outros, que aparecem nas narrativas, 

as quais tentam mostrar que os imigrantes vindos para o sul fluminense possuíam um 

saber considerado erudito em seus países: eram alfabetizados, gostavam de estudar, 

tinham conhecimentos musicais, esportivos, de ginástica entre outros.  

Os imigrantes finlandeses que vieram ao Brasil, especificamente para Penedo, 

eram provenientes de diversos lugares da Finlândia (HILDÉN, 1989). Lila Praça 

Carvalho (2014), em sua dissertação, faz uma breve descrição demográfica do perfil de 

pessoas que imigraram a partir da reunião de informações de outros estudos:  

 

Dos que vieram a Penedo, a maioria era oriunda das maiores cidades 

finlandesas ou de suas periferias; por ordem de relevância, Tampere, Helsinki, 

Viipuri, Turku, Antrea (de onde Uuskallio era originário), Jääski, Laitila, 

Lempällä, Pori, entre outras. Os indivíduos participantes da colônia se 

dividiam em mais de 40 profissões, sendo principalmente profissionais 

liberais, como professores, comerciantes e oficiais, agricultores, jardineiros e 

ainda profissionais de “colarinho branco” (...). Eram cerca de 80% do sexo 

masculino e a maioria entre 20 e 30 anos, muitos deles jovens ainda sem 

profissão definida (LÄHTEENMÄKI, 1979:27). Apesar de Peltoniemi 

(1985:13) indicar como nula a participação de agricultores ou fazendeiros em 
Penedo, Melkas (1999:147), em sua pesquisa, aponta que houve cerca de 32 

fazendeiros ou donos de propriedades (incluindo-se aqui as esposas) e cerca de 

4 trabalhadores agrícolas na colônia Penedo. Nota-se aqui que profissionais 

tais como proprietários, executivos e intelectuais eram em Penedo em maior 

número do que os trabalhadores braçais, tais como operários (CARVALHO, 

2014, p.50)  

 

 

O perfil descrito por Carvalho (2014) vai ao encontro da descrição feita nos livros 

de memórias. Eram pessoas de classe média, em sua maioria, escolarizadas de diversas 

profissões. Este tipo ideal de imigrante não foi formado ao acaso. Eva Hildén (1989), 

Sérgio Fagerlande (2007) e Lila Praça de Carvalho (2014) relatam que houve uma seleção 

de pessoas para participar da imigração e que esta seleção foi feita por meio de um 

questionário elaborado pelo H. D. Pennanen. O pastor, conforme relatado por Cerqueira 

(2005) e Fagerlande (2007), era um amigo e pessoa de confiança de Uuskallio. Eva Hildén 

(1989) conta que ele era responsável por selecionar as pessoas e angariar fundos para o 

projeto.  



56 
 

A versão do questionário20 encontrada possui 69 questões e 71 itens para 

preenchimento do interessado, a participar do projeto. Os últimos dois itens consistiam 

na afirmação do próprio candidato de serem verdadeiras as informações dadas e 

assinatura, junto a data de preenchimento. As perguntas eram todas discursivas e abertas. 

Não havia múltipla escolha e o candidato, segundo o documento, não necessitava 

responder as questões para as quais ele não considerava ter resposta. Os temas versavam 

sobre a vida pessoal do candidato, seus conhecimentos sobre as ideias de Uuskallio e 

sobre o envolvimento com as ideias de vegetarianismo, tratamentos alternativos de saúde 

e aptidões acadêmicas. Foi elaborado um quadro-resumo dos principais temas abordados 

no questionário:  

TABELA 2: perfil do imigrante e temas do questionário 

 

Perfil desejado  Tema da 

pergunta 

 Número das perguntas 

correspondentes  

Ocorrências  

Conhecimento sobre o 

pensamento de Toivo 

Uuskallio 

Ideologia  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37 

9 

Ter disponibilidade 

financeira para investir no 

projeto 

Situação 

financeira do 

candidato 

38, 39, 40,41, 57, 66 6 

Ter hábitos saudáveis/ 
restrições alimentares  

Saúde 17, 18, 19, 20, 25 5 

Ser trabalhador  Emprego/ 

profissão 

12, 13, 54, 55, 60 5 

Ter participação política 
ativa nas causas do grupo 

Engajamento 
político 

21, 22, 23, 24 4 

Ser alfabetizado e gostar de 

estudar 

Escolaridade e 

conhecimento 

4, 7, 8 3 

Ser patriótico  Nacionalismo/ 
patriotismo 

10, 11 2 

Ter boa saúde  Saúde  15, 16 2 

Ter disponibilidade para ir 

para o Brasil  

Ida ao Brasil e 

suas motivações 

42, 43 2 

Capacidade de adaptação em 

outro país 

Adaptação dos 

modos de vida em 

outra localidade. 

49, 51 2 

Capacidade propositiva para 
solução de problemas  

Propostas do 
candidato com 

relação à 

problemas sociais  

61, 62 2 

                                                             
20O questionário foi adquirido por meio da obra de Sérgio Fagerlande (2007). Ele publicou nos anexos de 

seu trabalho. Cabe lembrar que ele é um dos descendentes de finlandeses que veio para Penedo. É filho de 

Alva Fagerlande: pai e filho escreveram sobre o grupo. Alva publicou um livro em formato de memória e 

Sérgio publicou no formato de um trabalho de dissertação para o Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Segundo o autor, o questionário original foi publicado no livro de 

Pennanen (1929) e na obra de Evaleena Melkas (1999). O documento foi traduzido por seu pai Alva 

Fagerlande, em obra publicada em 1998. mas não foram encontradas as referidas obras referenciadas. 
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Perfil desejado  Tema da 

pergunta 

 Número das perguntas 

correspondentes  

Ocorrências  

Bons antecedentes  Família do 
candidato 

14  1 

Ser disciplinado  Serviço militar  9 1 

Ser religioso/ Cristão Religião  6 1 

Ter habilidades artísticas  Conhecimentos 

artísticos 

26 1 

Ter participação ativa na vida 

comunitária 

Engajamento 

social  

27 1 

Ser tolerante com as 

diferenças  

Convivência  28 1 

Ser adepto a tratamentos de 

saúde alternativos  

Tratamentos de 

saúde 

46 1 

Ter a compreensão da 

necessidade de morar 
coletivamente 

Convivência  53 1 

Comprometimento com os 

valores do grupo 

Envolvimento 

com as ideias do 
grupo 

59 1 

Fonte: Elaboração própria – 2018 

 

O quadro foi elaborado diante da interpretação dessas perguntas. Na primeira 

coluna, é identificado qual o perfil desejado de imigrante. Na segunda, em diálogo com o 

perfil desejado, houve um enquadramento sobre o tema no qual se referia a pergunta. Na 

terceira coluna, são apresentados os números identificadores das perguntas que remetem 

tal interpretação21. Na quarta coluna, podemos ver o número de vezes em que determinado 

tema e perfil desejado aparece, sob forma de outra pergunta. A tabela nos mostra que o 

questionário apresenta vinte temáticas diferentes e vinte uma características desejadas dos 

participantes. O perfil desejado estava relacionado ao campo das ideias.  

As principais questões evidenciadas estão relacionadas ao conhecimento das 

ideias de Uuskallio; à disponibilidade financeira do candidato de investir no projeto; à 

prática da restrição alimentar como hábito saudável; ter uma profissão paralela ao 

trabalho com um valor moral e ter engajamento político. De fato, o documento mostra 

uma seleção exigente e extensa. Inclusive, consta uma fala do pastor H. D. Pennanen 

reconhecendo isto, mas não vendo outra forma de selecionar pessoas diante da 

importância da causa:  

 
Por último, peço desculpas por termos sido obrigados a fazer tão grande 

número de perguntas. Mas não temos outro meio a nosso dispor para 

cumprirmos o mais rapidamente possível a difícil e delicada tarefa que agora 

temos a difícil tarefa que agora temos à nossa frente, agora que temos de 

                                                             
21O quadro completo de perguntas encontra-se anexo a este trabalho. Junto a ele, segue um quadro mais 

amplo com a classificação de todas as questões.  
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escolher da grande multidão com mais de centenas, os primeiros que partirão 

para Penedo (FAGERLANDE, 2007, p.223 apud PENNANEN, 1929). 

 

 

Pela fala do pastor, parecia haver um grande número de interessados a imigrar 

para o Brasil. Porém, nem todos tinham as condições necessárias e desejadas. Para além 

das respostas, pedia-se também recomendação de pessoas de confiança do pastor H.D. 

Pennanen e de Uuskallio que apoiavam ideologicamente e financeiramente o projeto:  

 

As respostas devem ser acompanhadas por uma fotografia a mais recente 

possível e de uma recomendação de algum amigo de Penedo, ou de algum 

cidadão de confiança, devendo a recomendação tornar claro que o candidato é 
adequado para se mudar Penedo. Se uma recomendação ainda puder ter várias 

assinaturas, tanto melhor. Os amigos de Penedo a cujas recomendações é dado 

um grande valor são a Senhora Maalin Brgström e o chefe do escritório Adolf 

Wolzenburg de Kirvu, o relojoeiro Toivo E. Louhimo de Viipuri, o jardineiro 

Matti Mikkonen de Leinaj6arvi, jardineiro Niilo uuskallio de Antrea, diretor 

Kalle Vidgren de Lahti, snehora Siiri Manninen e professor Jalmari Kauppala 

de Helsinki (o endereço da primeira é Vallila, Pakkankatu 28 B.31 e do último 

Etelä-Hesperiankatu 28, porras A), professor August Kuusisto de Turku 

(Sairashuonenk. 24), agricultor Alfred Lalla de Kodjala em Laitila e diretor-

professor I A Suova da paróquia de Laitila ourives Väinö Nurmi e chefe de 

estação Eino Valtonen de Pori, diretora Rauha Lukkala de Suoniemi, 
adminitrador Heikki Vartiainen de Tampere e senhora Tyyni Pennanen de 

Orivesi. (FAGERLANDE, 2007, p.227 apud PENNANEN, 1929) 

 

 

Não se tem informações de como foi feita efetivamente esta seleção e em que 

medida determinado item foi tolerado, mesmo que em discordância com o desejado. 

Como contam Eva Hildén (1989) e Sérgio Fagerlande (2007), o projeto precisava de 

pessoas jovens e com a possibilidade de investimento financeiro.  

Apesar de toda esta rigorosidade apresentada pelo questionário, muitas eram as 

diferenças de ideias, conforme constatou Eva Hildén (1989), durante a convivência na 

colônia.  As semelhanças, além do idioma e sentimento de pertença à pátria parecem ter 

sido produzidas pelo destino comum de participar do projeto de Uuskallio para o Brasil.  

Há os que duvidam da validade do questionário para selecionar os candidatos a 

imigrar. De acordo com Eila Ampula (1997), para ser aceito no grupo era necessário 

apenas ter dinheiro para contribuir com o projeto. O dinheiro estava relacionado à 

necessidade de verbas para a compra das terras no Brasil e aos investimentos de insumos 

necessários para o início dos trabalhos a serem desenvolvidos.  

O questionário era para averiguar se o candidato estava alinhado com as ideias do 

projeto (HILDÉN, 1989; FAGERLANDE, 2015; CARVALHO, 2014). Contudo, como 

relata Carvalho (2014), a resposta ao questionário tratava-se de mera burocracia, também 



59 
 

dando ênfase à questão de disponibilidade financeira. Os candidatos, segundo ela, já 

sabiam o que deviam responder para serem aceitos no processo.  

 

1.3 POR QUE VIERAM?  

1.3.1 A busca pela paz  

 

Liisa Uuskallio, em entrevista à revista Aciar, retoma a ideia de imigração por 

motivos de guerra, sem se referir a ela diretamente: “Depois da guerra, muitos já tinham 

deixado a Finlândia e ido para os Estados Unidos. Depois viemos nós para o Brasil” 

(UUSKALLIO, 1994: 136). Na fala, Liisa Uuskallio reforça que a fuga das guerras era 

uma das razões que levaram estes finlandeses a deixarem o país.  

Batalhas e conflitos sempre foram frequentes no território finlandês desde o século 

XVII. A Finlândia foi dominada pelos suecos durante muito tempo até o início do século 

XIX, quando o império russo passou a ter sua tutela após vitória sobre a Suécia. 

Geograficamente, a Finlândia estava entre o conflito do império sueco e russo.  O país só 

obteve independência em 1918, quando a Rússia, diante da participação na Primeira 

Guerra Mundial e do estouro da Revolução de 1917, ficou enfraquecida, não tendo forças 

para conter o separatismo finlandês. 

 Nas primeiras décadas do século XX, houve dois conflitos quase simultâneos 

envolvendo os finlandeses: a Primeira Guerra Mundial (1914 – 1917) e a Guerra Civil 

(1918). No primeiro, a Finlândia teve participação compulsória, já que nesse período fazia 

parte do império russo. Relacionada a esta batalha, desencadeou-se a Guerra Civil, pelo 

enfrentamento de dois grupos sociais que disputaram o comando do país, recentemente 

independente da Rússia. 

Anne Heimo (2014) afirma que apesar de a Guerra Civil ter durado somente cinco 

meses, ainda é um fato marcante na memória do povo finlandês. O evento tornou-se 

significativo pelo número de mortos no conflito e pelas atrocidades dos assassinatos. 

Acredita-se que esse acontecimento foi importante também para os finlandeses que 

vieram para o Brasil. Eles tinham a esperança de partir para um lugar longe de conflitos 

armados.  

Eva Hildén (1989, p.20) relata que Toivo Uuskallio previa uma nova Guerra 

Mundial:  
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Todos amavam a terra natal, a Finlândia, mas Deus tinha criado o mundo, não 

países diferentes e fronteiras entre eles. Além do mais, Toivo Uuskallio tinha 

visto e vivido os horrores da Primeira Guerra Mundial e, já na década de 20, 

previa um novo confronto com a destruição da Europa.  Mudando para um 

outro país com um grupo de pioneiros da nova vida, talvez um dia pudesse de 

lá ajudar os irmãos da Finlândia. 

 

Apesar de a imigração para o Brasil ter ocorrido de forma espontânea, conforme 

apresenta Olavi Lahteenmaki (1979), o receio de viverem novos conflitos estava presente 

no imaginário dos imigrantes. Ainda que apreciassem a pátria de origem, o medo os 

influenciou a arriscarem partida a um lugar desconhecido, sob a liderança de Toivo 

Uuskallio e é nesse sentido que a ideia de temeridade da guerra está presente na 

representação do pensamento. 

 Não excluindo a perspectiva anterior, vale pontuar a interpretação das pessoas 

mais próximas sobre Toivo Uuskallio, para quem era visto como um profeta de Deus que 

guiaria os imigrantes a um lugar longe de batalhas, com comida abundante, em harmonia 

com a natureza e com liberdade religiosa para o entendimento da Bíblia. Esta 

interpretação é reiterada, em partes, por Sérgio Fagerlande (2007). O autor o indica como 

líder que conduziria estas pessoas a Penedo. O Brasil seria a representação do paraíso 

prometido pela divindade a estes imigrantes.  

1.3.2 A ideia de paraíso tropical  

 

Em primeira visita às proximidades da fazenda Penedo, especificamente na 

Pensão Walter, o pequeno grupo que acompanhava Toivo Uuskallio em busca de terras 

para o projeto ficou maravilhado com o clima e natureza do local (HILDÉN, 1989). Um 

dos componentes do grupo escreve para um amigo na Finlândia: 

  

É formidável viver neste país tropical e maravilhoso. Trabalho com gosto. 

Respiro ar puro, ouço o canto dos pássaros, admiro os minúsculos beija-flores. 

Sinto-me o mais feliz do mundo! Quando penso que vocês também um dia 

chegarão aqui, grito de alegria. Nada nos falta” (HILDÉN, 1989, p.23)  

 

A ideia de paraíso refere-se à busca de um lugar onde existisse abundância de 

recursos naturais, clima ameno e sem conflitos bélicos, onde animais e homens pudessem 

conviver em harmonia. Estas noções sobre o Brasil foram divulgadas fortemente pelo 

pastor Kirjoitti Pennanen, com o intuito de reunir candidatos dispostos a participar do 

projeto Penedo (HILDÉN, 1989; FAGERLANDE 2007; CARVALHO, 2014). 
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Pennanen escrevia semanalmente numa revista chamada Tyokansa, em coluna 

intitulada “Notícias de Penedo”. O pastor viajava com frequência por toda a Finlândia, 

proferindo palestras sobre o projeto de imigração para o Brasil. Através dos depoimentos 

de Toivo Uuskallio, Pennanen publicava em sua coluna notícias sobre imigrantes que já 

estavam em terras brasileiras. Ele apresentava o Brasil como “terra de palmeiras e de 

verão eterno” (HILDÉN, 1989, p.25), fazendo sempre apologia à imigração:  

 
A Fazenda Penedo certamente terá um futuro brilhante e será valorizada devido 

a sua boa localização; a paisagem é uma das mais bonitas do Brasil, o clima é 

saudável, as plantações valiosas, madeira de lei, água estradas, a sede da 

mansão velha e aristocrática, e há outras construções (HILDÉN, 1989, p.25)  

 

 

O discurso de Kirjoitti Pennanen fez com que houvesse vários interessados em 

imigrar (HILDÉN, 1989). Mesmo quando advertia sobre a grande responsabilidade da 

opção, o pastor não deixava de fazer propaganda. Ele apresentava Penedo como a 

materialização do paraíso ofertado por Deus, para onde Toivo Uuskallio foi direcionado:  

 

Ninguém deve pensar em sair da Finlândia sem sentir que isso realmente seja 

a sua vocação e sem que tenha sido chamado por Deus para servir a sua causa, 
para a Sua glória, da mesma maneira como Toivo Uuskallio partiu para 

cumprir a sua missão. Ele saiu em busca de harmonia entre humanidade e 

natureza, rumo a era onde reinam saúde, paz, felicidade e gratidão a Quem nos 

deu tudo isso. Esta nova era é o mesmo que o reino de Deus realizado na terra” 

(HILDÉN, 1989, p.25 – 26) 

 

A busca pelo paraíso está associada, como vimos anteriormente, à questão 

religiosa. Penedo era vista como uma promessa divina, um lugar onde todos os pontos 

mencionados na citação supracitada poderiam ser alcançados. O fato de Uuskallio 

anunciar ter encontrado este lugar torna-se um atrativo motivador, mesmo diante do 

desconhecimento dos finlandeses acerca do país.  

Olavi Lahteenmaki (1979) acrescenta que a propaganda feita na Finlândia para a 

aderência ao projeto transformou o Brasil em um grande “Eldorado”. Isso provocou nos 

finlandeses maior interesse pelo país, assim como motivou mais imigrações. O autor 

destaca que muitas pessoas sequer tinham imaginado deixar a Finlândia, mas repensaram 

e aceitaram a empreitada por conta da “imagem paradisíaca” criada na propaganda feita 

sobre Penedo. 

Dentro da crença no paraíso tropical, estão também firmadas as ideias de 

tratamento de saúde e vegetarianismo. Segundo Lahteenmaki (1979), o lugar descrito 
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como “paraíso” era perfeito para tratamento e cura de doenças, fator justificado pelo clima 

ameno, alimentos saudáveis disponíveis e “ar puro”.  

Quanto à oferta de alimentos, acreditava-se que o Brasil possuía uma fartura de 

frutas e nozes consideradas por Toivo Uuskallio como a alimentação ideal para o homem. 

A questão do ar puro está relacionada à ausência de desenvolvimento industrial. O Sul 

Fluminense não apresentava industrialização expressiva. Portanto, havia a possibilidade 

de proximidade com a natureza em um ambiente considerado saudável por conta da 

distância da urbanização.  

Olavi Lahteenmaki (1979:30) enfatiza que a “preocupação de ter saúde, a vitória 

sobre este perseguidor que é a doença, era talvez razão principal da fundação da colônia”. 

Esta questão estava diretamente relacionada à ideia de paraíso. Somente neste lugar, no 

paraíso, era possível uma vida que permitisse a “vitória sobre a doença”.  

1.3.3 A crença em Toivo Uuskallio 

 

Conforme aponta Lahteenmaki (1979), parte dos imigrantes que foram para 

Penedo pertencia ao círculo de amizade de Toivo Uuskallio. Eva Hildén (1989:20) 

escreve:“[tínhamos] a firme convicção de que era nossa obrigação deixar a vida 

antinatural e procurar um novo modo de viver, de acordo com as leis da natureza.” Os 

amigos concordavam plenamente com as ideias de Uuskallio. O “chamado de Deus”, que 

ele afirmava ter recebido, foi entendido pelos demais componentes de seu círculo de 

amizade como um chamado para o grupo, revelado através do líder.  

Além disso, procurava-se um lugar onde fosse possível concretizar plenamente as 

ideias pensadas, sem julgamentos sociais ou interferências governamentais. Este é 

inclusive um dos motivos elencados por Sérgio Fagerlande (2007) para a escolha da 

fazenda Penedo.  

Em trecho citado anteriormente nesta pesquisa, Liisa Uuskallio apud Fagerlande 

(2007) comenta sobre o necessário isolamento da fazenda para a realização das práticas 

que nela pretendiam ser implementadas. Eva Hildén (1989:24) relata que Uuskallio, após 

ter visitado a fazenda Penedo, redige o seguinte trecho ao pastor Pennannen: 

“encontramos um lugar onde poderemos viver de acordo com os nossos princípios. Agora 

precisamos de disposição para sacrifícios e muita fé”. 

Sobre a crença em Toivo Uuskallio, vale enfatizar a visão acerca de seu trabalho. 

No fragmento que segue, Eva Hildén deixa transparecer percepções sobre as qualidades 

profissionais do líder tanto como condutor religioso quanto como autoridade profissional: 
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Temos certeza do sucesso de nosso empreendimento pelas seguintes razões: 

estamos a serviço de Deus e teremos sempre a sua ajuda, o dirigente é Toivo 

Uuskallio que tem todos os atributos necessários: prática, instrução, 

competência para assumir a liderança da futura colônia (HILDÉN, 1989, p.25). 

1.3.4 Aventura e motivações subjetivas: a esperança de um novo recomeço 

 

Apesar do nosso esforço em enumerar as principais causas que levaram este grupo 

de finlandeses a imigrar para o Brasil, sabe-se que existiram muitas razões de caráter 

subjetivo que escapam do alcance do presente trabalho. Algumas pessoas estavam em 

busca de aventuras (LAHTEENMAKI, 1979, FAGERLANDE, 2007 CARVALHO 

2014), outras nem mesmo motivação concreta tinham, por isso, logo retornaram à 

Finlândia nas primeiras dificuldades de fundação da colônia (LAHTEENMAKI, 1979).  

De acordo com Olavi Lahteenmaki (1979), a partir de entrevistas realizadas e 

outras fontes não esclarecidas pelo autor, existiram motivações alheias às citadas até aqui. 

Segundo este autor, a maior parte do grupo de imigrantes que veio para Brasil era de 

pessoas consideradas jovens. Estes indivíduos nem sempre compartilhavam dos ideais de 

Toivo Uuskallio, talvez sequer apreciassem sua competência profissional. Eles buscavam 

aventura. Desejavam sair da Finlândia, mas não necessariamente pensavam em ficar 

definitivamente em Penedo.  

Lahteenmaki (1979) acrescenta ainda que muitas destas pessoas possuíam uma 

vida sólida no país de origem e nem mesmo a depressão mundial, em 1929, era motivo 

suficiente para determinar sua saída da Finlândia.  As palavras de Eila Ampula certificam 

as ponderações de Lahteenmaki:  

 

Nós sabíamos desse projeto pelos jornais da Finlândia. O motivo era o meu 

fracasso escolar e o outro era que queriam mudar para um clima melhor. (...) 

Quando meus pais resolveram que iríamos para o Brasil, eu imediatamente 

inventei que precisava de roupas novas. Fui eu mesma comprar os tecidos bem 
coloridos e alegres. Achei que este tipo de roupa ia bem em um país tropical. 

A mãe chamou a costureira, escolhi os feitios e pelo menos uma dúzia de 

vestidos foram feitos. A mãe comprou mala para minhas coisas. Era um 

enxoval completo. As roupas que eu tinha usado até então, botei no lixo. (...) 

Alguns cabeçudos ficaram, inclusive nós. No dia 22 de março de 1930, meu 

pai foi à Finlândia de navio, como marinheiro.  De lá escreveu que a situação 

financeira estava melhorando, depois do colapso na bolsa de Nova York, em 

1929, que afetou o mundo todo. Ele achou que era hora de voltarmos à pátria. 

Aí a minha mãe me perguntou se eu queria ir e eu disse de jeito nenhum. Ela 

preferiu ficar por aqui (AMPULA, 1997, p.10-23). 
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Olavi Lahteenmaki (1979) argumenta que a falta ou a não existência de razão 

concreta para imigrar fez com que várias pessoas retornassem à Finlândia, visto que 

muitas possuíam recursos para o regresso e tinham uma vida relativamente estável na 

Europa.    

 

1.4 QUANDO VIERAM?  

 

A vinda para Penedo é marcada pelas narrativas de memória em dois momentos. 

O primeiro, em 1927, quando Toivo Uuskallio e um grupo de quatro pessoas vieram para 

o Brasil, especificamente, para o Rio de Janeiro, para a busca de um lugar para o 

funcionamento da colônia. O segundo momento, em 1929, já com um grupo maior, veio 

em definitivo para viver na colônia. Foi nesse ano o maior número de chegadas à Penedo. 

A maior parte delas motivada pelas propagandas e palestras feitas na Finlândia. Cabe 

ressaltar que o projeto não possuía apoio governamental, tanto do governo finlandês, 

quanto do estado brasileiro. 

1.4.1 O primeiro teste em 1927 

Uuskallio visitou o Brasil em 1927, na procura pelas terras para a implantação de 

uma colônia de acordo com seus preceitos. Esta experiência anterior à colônia foi de 

grande valia, pois foi possível verificar as condições para a imigração: clima, alimentos 

típicos, qualidade da terra e a escolha da propriedade.  

A primeira vinda ao Brasil para procura das terras destinadas ao projeto de 

imigração foi organizada por Toivo Uuskallio, em 1927 (HILDÉN, 1989 e 

FAGERLANDE, 2007). Com ele, vieram mais quatro pessoas de sua inteira confiança 

que também partilhavam de seus ideais: sua esposa Liisa, Frans Armas Fagerlung, Eino 

Kajander e Enok Nyb. Posteriormente, em 1928, Toivo Suni, seu amigo e vizinho na 

Finlândia, se junta ao grupo para a procura da fazenda (HILDÉN, 1989 e 

FAGERLANDE, 2007).  

 

 

 

 

 



65 
 

 

FIGURA 7 

 

Na foto (da esquerda para direita) temos: Toivo uuskallio, Eino Kajander, Frans Fagerlund e Enok 

Nyberg. Fonte: Toivo Uuskallio (1929) apud Sérgio Fagerlande (2007, p.67) 

 

 

Após diversas pesquisas na Finlândia, Uuskallio decidiu que o melhor lugar para 

começar sua empreitada seria o Rio de Janeiro (FAGERLANDE, 2007). Ao chegar, 

buscou ajuda dos grupos de imigrantes alemães estabelecidos na cidade. Pediu apoio à 

embaixada da Finlândia que possuía sede no Rio de Janeiro, mas teve a ajuda negada. 

(HILDÉN, 1989 e FAGERLANDE ,2007). O consul Kalle Aapro, inicialmente, foi contra 

ao projeto, mas, posteriormente, anos depois em visita à Penedo, mudou sua concepção 

(FAGERLANDE, 2007).  

Sua rede de contatos com o círculo de imigrantes alemães o levou até um abade 

alemão pertencente ao Mosteiro de São Bento. Este religioso ofereceu um emprego como 

administrador de horticultura da fazenda Três Poços. A propriedade pertencia ao Mosteiro 

de São Bento e estava localizada no município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro 

(HILDÉN, 1989). A oferta era vantajosa e permitia a estada gratuita de seus companheiros 

de viagem (HILDÉN, 1989). Toivo Uuskallio teria liberdade de conduzir os trabalhos na 

fazenda da maneira que achasse pertinente (HILDÉN, 1989 e FAGERLANDE, 2007) e 

seria uma ótima oportunidade para conhecimento da região. A localidade possuía terras 

baratas por conta da decadência do ciclo cafeeiro no sul fluminense. Esse contexto fez 

com que Uuskallio aceitasse o desafio.  

Sua primeira impressão da fazenda foi negativa pelo estado ecológico ambiental 

no qual a propriedade se encontrava:  
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Por que tinham sido destruídas grandes florestas tropicais para tantas 

plantações de café, cacau, fumo, cana de açúcar, algodão e cereais, e por que 

tantos pastos de gado? Todas estas áreas poderiam ser pomares florescentes 

produzindo o alimento natural (UUSKALLIO, 1927 apud HILDÉN, 1989). 

 

FIGURA 8 

 

Vista aérea de Penedo em 1930. Ao fundo, o Casarão.Fonte: Institute of Migration, Turku22. 

 

A paisagem da fazenda era destituída de árvores e vegetação nativa. Existiam 

apenas “morros cheios de capim gordura” (HILDÉN, 1989, p.21) e havia uma horta em 

más condições onde encontravam-se plantações de milho, arroz, feijão e algumas árvores 

frutíferas. Tudo isso em pequenas quantidades, voltados para a subsistência (HILDÉN, 

1989). Uuskallio e seus companheiros ficaram cerca de um ano nesta propriedade. Tempo 

o suficiente para adquirir conhecimentos que seriam importantíssimos após a compra da 

fazenda Penedo e o início da colônia:  

Nesse emprego, Toivo tinha a oportunidade de colher experiências 

inestimáveis para seu trabalho futuro. Ele observou que as condições não eram 

favoráveis para as plantas de origem europeia, mas que as nativas iam bem. 
Notou com satisfação que as árvores frutíferas cresciam bem e, com o cuidado 

adequado, produziam abundantemente (HILDÉN, 1989, p.22). 

 

O fundador da colônia pode observar que o clima era suportável para os futuros 

trabalhadores finlandeses, mesmo no verão. Após esta experiência, começou a procurar 

terras na região para implementar seu projeto (HILDÉN, 1989 e FAGERLANDE, 2007). 

                                                             
22Disponível em:< http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

%20Latin%20America/index.html>. Acesso em: 22 de novembro de 2018.  
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Ele escreve sobre a experiência em um livro intitulado Matkala kohti tropiikin taikaa.23. 

Nele, são descritos os lugares por onde passou até o Brasil e todo o percurso até encontrar 

a fazenda Penedo. O intuito era divulgar positivamente o seu projeto de imigração na 

Finlândia, assim como angariar fundos com a venda da obra (VALTONEN, 1998 apud 

FAGERLANDE, 2007).  

 

FIGURA 9 

 

Capa de um dos livros de Uuskallio. O título chama-se: “em direção a magia do trópico”, publicado em 

1929. Fonte: Acervo próprio 

 

Toivo Uuskallio abandonou o emprego na fazenda Três Rios, em 1928, para 

procurar o local definitivo da colônia. Após diversas buscas pelos Estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, ele descobre a existência de uma 

fazenda próxima à hospedaria em que esteve em sua busca pela propriedade ideal:  

 

Souberam que a fazenda Penedo, no município de Resende, Estado do Rio de 

Janeiro, estava à venda. Era uma fazenda de 3.500 hectares, destes, 2.000 de 

florestas, altitude variando entre 450 e 1.500 metros, distante dez quilômetros 
da cidade e seis da estação ferroviária de Marechal Jardim. Tinha água em 

abundância, o Ribeirão das Pedras cortava as terras. A qualidade do solo 

parecia boa. Por causa da variação de altitude, se poderia plantar tanto espécies 

europeias como tropicais. Na sede da fazenda havia bastante edificações para 

acomodar desde já boa parte dos amigos desejosos de vir para a Finlândia. O 

lugar era sossegado e tranquilo sem, entretanto, estar isolado demais, tinha 

situação favorável entre as cidades Rio e São Paulo. O preço de 350 contos de 

                                                             
23Na viagem em direção à magia do trópico - Tradução do título e livro feita por Alva Fagerlande 

(FAGERLANDE,2007). A obra não foi encontrada para consulta durante a confecção deste artigo.  
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réis foi considerado razoável. A compra da Fazenda Penedo parecia um 

investimento bom e seguro (HILDÉN, 1989, p.24). 

 

A fazenda Penedo ficava ao lado do Chalé da Pensão Walter, em Itatiaia, onde 

Uuskallio esteve hospedado. Ele havia gostado do clima e da terra. O proprietário da 

hospedaria pertencia ao círculo alemão do qual fazia parte e foi ele quem o avisou sobre 

a disponibilidade da venda da propriedade.  

Em sua obra, Uuskallio conta que, ao chegar na fazenda, ele reconheceu o lugar 

que Deus indicou em seus sonhos para fundar a colônia (HILDÉN, 1989, AMPULA, 

1997, FAGERLANDE 2007 e CARVALHO, 2014). Não houve problema para a 

negociação da propriedade, pois ela pertencia ao Mosteiro de São Bento e Uuskallio já 

havia se tornado pessoa de confiança entre os monges beneditinos (FAGERLANDE, 

2007 e CARVALHO, 2014).  

 

FIGURA 10 

   
Fotos de divulgação da colônia Finlandesa no Brasil em jornais Finlandeses. Fonte: Biblioteca Nacional 

da Finlândia – 192824. 

 

De acordo com Eva Hildén (1989) esta propaganda fez com que diversas pessoas ficassem 

interessadas em imigrar para o Brasil. No registro fotográfico acima, temos uma fonte de água, 

uma plantação de bananas e a foto da antiga sede da fazenda, conhecida pelos imigrantes 

finlandeses como “Casarão”.  

1.4.2 Sobre a vinda em 1929  

Segundo Eva Hildén (1929), o primeiro grupo de imigrantes que aderiu ao projeto 

de Uuskallio vieram para o Brasil em quinze de maio de 1929. Eles partiram de Helsinki, 

                                                             
24Disponível em: <https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/889629?page=21&term=Uuskallio>. 

Acesso em: 21 de novembro de 2018.  
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na Finlândia, em um navio alemão chamado Nordland. A viagem demorou cerca de um 

mês, chegando ao Brasil em dezesseis de junho de 1929. Neste mesmo ano vieram outros 

grupos; o tamanho deles variava entre vinte a trinta pessoas (HILDÉN, 1979). De acordo 

com Lahteenmaki (1979) e Hildén (1989), mais da metade voltou no mesmo ano25. 

 

 

FIGURA 11 

 
Os imigrantes finlandeses à caminho do Brasil – Helsinki (1929). Fonte: Institute of Migration, Turku 

 

Sérgio Fagerlande (2007) complementa a informação acima por meio das 

memórias deixadas por seu pai, Alva Fagerlande. Ele relata que não havia linhas de navios 

diretos entre Finlândia e Brasil. Pegava-se uma embarcação até a Alemanha ou sul da 

França, para então seguirem viagem ao Brasil. Ethel Bertell26confirma o embarque, a data 

e o nome do navio mencionado por Eva Hildén (1989). No entanto, acrescenta que o 

vapor os levou somente até a cidade de Stettin, na Alemanha. De lá, pegaram um trem 

para Hamburgo, ainda no mesmo país. Em Hamburgo, embarcaram no navio chamado 

“Desiderade” em direção ao Brasil. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, a embarcação fez 

parada na França, Espanha, Portugal e Dacar.  

 Ao chegarem aqui, alguns imigrantes se sentiram enganados. Acharam que o 

cenário descrito por H.D. Pennanen era bem diferente do que foi encontrado (AMPULA, 

1997). Para Eva Hildén (1989), a fazenda possuía características semelhantes à fazenda 

Três poços, em Barra Mansa. Era uma fazenda de café. Com o fim da atividade, se tornou 

                                                             
25 Os autores não mencionam o número dos imigrantes que retornaram.  
26 Pertence a árvore genealógica da família de Sérgio Fagerlande. O relato de Ethel Bertell foi feito a partir 

da obra de Sérgio Fagerlande (2007).  
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uma fazenda de gado, rodeada de pastagens, com algumas jabuticabeiras e mangueiras 

nas proximidades do casarão (HILDÉN, 1989 e AMPULA, 1997):  

 

Chegando em Penedo, logo descobrimos que houvera propaganda enganosa. 

Quem escreveu artigos sobre Penedo nos jornais da Finlândia nunca esteve 

aqui. Ele descrevia a fazenda como ela é agora e não como naquele tempo: 

terra empobrecida, vazia, sem árvores, sem nada. (AMPULA, 1997, p.18)  

 

Eila Ampula se referia às propagandas e artigos escritos por H.D. Pennanen, como 

alguém que não conhecia a realidade do lugar. Para ela, a fazenda não se assemelhava 

com as descrições de “paraíso”. Ampula (1997) argumenta que o trabalho realizado pelos 

finlandeses na fazenda transformou-a atualmente no que era descrito como propaganda 

da propriedade na década de 20, feita para os finlandeses, na Finlândia.  

De acordo com Olavi Lahteenmaki (1979, p.32), a partir da consulta que diz ter 

feito nas “estatísticas oficiais brasileiras”27, foi no primeiro ano da imigração, em 1929, 

o de maior chegada dos finlandeses a Penedo. Ele estima um número de 139 finlandeses 

e que os números foram diminuindo até cessarem, em 1937 (LAHTEENMAKI, 1979). A 

explicação para interrupção de fluxo foi o advento da Segunda Guerra Mundial. Depois 

da guerra, entre o período de 1948 até 1951, foram registradas a chegada de 74 finlandeses 

(LAHTEENMAKI, 1979). O próprio autor admite que possa haver erro nestes números, 

mas ele não menciona especificamente quais documentos consultou e quando a consula 

foi feita.   

Alva Fagerlande (1998), apud Sérgio Fagerlande (2007), realizou pesquisa 

semelhante com relação ao número de chagadas à Penedo. Os números são pouco 

divergentes com relação aos números de chegada até 1937. Ele (1998) estima que de 1929 

até 1940 tenham chegado ao Rio de Janeiro 321 finlandeses. Destes, 208 foram 

classificados como imigrantes. Estima-se que Penedo tenha recebido cerca de 300 

imigrantes (FAGERLANDE, 1996).     

 

 

 

 

                                                             
27 Termo utilizado pelo autor. Não foi mencionado o documento(s) específico (s) consultado(s), nem a data 

de consulta. 
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2 OS PERCURSOS DE MERCANTILIZAÇÃO DA FINLANIDADE (1929-1997) 

2.1 IMPRESSÕES SOBRE A VIDA NA COLÔNIA ATÉ 1942 

Neste tópico serão abordados alguns pontos retirados das memórias e dos 

trabalhos produzidos pelos imigrantes e seus descendentes sobre o cotidiano da colônia 

finlandesa em Penedo de 1929 até 1942. O recorte de tempo escolhido justifica-se por ser 

o período de duração do projeto de imigração elaborado por Toivo Uuskallio. Isto se faz 

necessário para contextualizar o cenário no qual surgiu a recepção de hóspedes pagantes. 

É utilizado neste item o conceito de instituição total criado por Erving Goffman (1961), 

que ajudará a dar concisão à descrição do grupamento.  

O termo instituição total foi resultado de uma pesquisa de campo feita por Erving 

Goffman no hospital Santa Elizabeth28. Uma de suas principais intenções ao realizar tal 

tarefa era captar a perspectiva subjetiva dos internados e de seu mundo social.  A partir 

do exemplo estudado, o autor descreve um tipo geral de instituições que considera 

semelhantes pelo tratamento e pela dinâmica interacional com seus hóspedes. Assim, 

essas instituições serão classificadas como “totais”. O autor define “instituição total” 

como:  

 [...] um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos 

com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável 

período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada 
(GOFFMAN, 1961, p. 11).  

 

A definição procura caracterizar um lugar onde os internos sofrem um isolamento 

do mundo exterior. Sua principal característica é que a instituição concentra em si todos 

os aspectos da vida de seus hóspedes, como lazer, trabalho, alimentação, descanso, entre 

outros. Tudo isto está sob a autoridade de uma pessoa ou de uma equipe dirigente. Este 

parece ser o caso vivido pelos imigrantes finlandeses no período de 1929 até 1942 em 

Penedo.  

Durante esse tempo supracitado, a colônia seguia as regras determinadas por 

Toivo Uuskallio. Algumas delas já haviam sido estabelecidas anteriormente à imigração, 

como a obrigatoriedade de determinadas restrições alimentares. Outras, por sua vez, 

foram criadas por ele no decorrer do tempo de convivência na colônia.  

                                                             
28 O referido hospital localizava-se em Washington, nos Estados Unidos. A pesquisa foi realizada entre os 

anos de1955 e 1956.  
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Inicialmente, todos os imigrantes que chegavam conviviam juntos no Casarão29. 

O motivo relatado por Toivo Uuskallio30 é que não havia casas independentes 

disponíveis, as quais ainda seriam construídas. A organização interna do Casarão como 

moradia é relatada por Eva Hildén (1989) da seguinte forma:  

Ao chegar em Penedo, todos se alojaram na Casa Grande da fazenda. O salão 
do andar térreo ficou sendo a república dos homens e uma sala do sobrado 

serviu de dormitório para as moças. Os casais tinham seus quartos. Um prédio 

menor ao lado da Casa Grande foi arrumado para servir de comida e refeitório 

(HILDÉN, 1989, p. 27). 

 

De acordo com a autora, toda a rotina de trabalho também era pré-determinada. 

Ela conta que, inicialmente, todos deveriam trabalhar em torno de dois anos em benefício 

da coletividade. O objetivo era “adquirir experiência necessária para começar a 

desenvolver seu lote particular” (HILDÉN, op. cit., p. 30).  

Contudo, havia os que desconfiavam desse argumento. Entre eles, está Alva Athos 

Francisco Fagerlande (1996) e Nilo Valtonen (1998). A distribuição de lotes e a 

autorização para construir eram dadas por Toivo Uuskallio sem um critério claro, segundo 

os autores supracitados. Os depoentes afirmam que essas escolhas giravam em torno das 

pessoas que demonstravam maior afinidade com o seu modo de pensar.  

Esses relatos, lidos pela ótica de Ervin Goffman (1961), podem ser entendidos de 

outra forma. O período no Casarão não se deu apenas pela ausência de moradias, mas foi 

também um enquadramento típico de instituições totais. Tratou-se de uma maneira de 

adequar comportamentos e técnicas a serem empregados posteriormente, fora dos olhares 

vigilantes, na futura rotina individual.  

 

                                                             
29 Antiga sede da fazenda Penedo. Foto mostrada anteriormente, no primeiro capítulo, na página 16.  
30 Informação encontrada nas memórias de Eva Hildén (1989) e Nilo Valtonen (1998).  
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FIGURA 12 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os imigrantes finlandeses no segundo andar do Casarão – 192931. Fonte: Institute of Migration Turku32. 

 

2.1.1 A rotina de trabalho  

A rotina de trabalho dos imigrantes começava cedo, por volta das 7 horas da 

manhã, estendendo-se até as 17 horas (HILDÉN, 1989; VALTONEN, 1998). Segundo 

Eva Hildén, “havia muito trabalho para todos” (ibid., p. 27). O trabalho era divido por 

gênero. Após o café coletivo, os homens dirigiam-se ao “almoxarifado”33 para pegar suas 

ferramentas e iniciarem seus trabalhos na lavoura. Ainda de acordo com Hildén (ibid., p. 

36), cultivava-se “milho, feijão, arroz, hortaliças, bananeiras e outras fruteiras”. As 

mulheres trabalhavam no âmbito doméstico, revezando-se na cozinha, lavando e 

passando roupa.  

                                                             
31 Não foi encontrada data exata da foto. Segundo Sérgio Fagerlande (2007), a foto pertence a um álbum 

de sua família e foi tirada em 1929.  
32 Disponível em: <http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

%20Latin%20America/Juhlat%20ja%20perhetapahtumat%20-20Festivals%20and%20Family%20event>. 

Acesso em: 21 de dezembro de 2018.  
33 Palavra utilizada pela autora Eva Hildén (1989).  
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FIGURA 13 

Mulheres lavando roupa34. Fonte: Institute of Migration Turku35. 

 

FIGURA 14 

Homens trabalhando na lavoura coletiva36. Fonte: Institute of Migration Turku37. 

 

De acordo com Toivo Sipila (1979), o “almoxarifado” descrito por Eva Hildén, 

além da guarda de ferramentas, era uma espécie de armazém que tinha como função 

                                                             
34 Não foi encontrada data exata da foto. O Instituto de Imigração de Turku estima que a foto é relativa aos 

primeiros anos da década de 1930.  
35Disponível em: <http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

askareet%20ja%20vapaaaika%20-%20Everyday%20life/inde>. Acesso em: 21 de dezembro de 2018.  
36 Não foi encontrada data exata da foto. O Instituto de Imigração de Turku estima que a foto é relativa aos 

primeiros anos da década de 1930. 
37Disponível em: <http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

%20Latin%20America/Tyokuvat%20-%20Work/index.html>. Acesso em: 20 de dezembro de 2018.  
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acondicionar e distribuir mantimentos para a colônia. O responsável por ele era o 

finlandês Vali Eemeli Markkula. Conforme descreve Sipila, Vali Markkula “observava 

minuciosamente o consumo mensal de cada um e na opinião dele não podia exceder, o 

que ele achava suficiente para cada pessoa por semana” (ibid., p. 46).  

No horário do almoço, todos se reuniam novamente ao redor de mesas longas, no 

local apontado como “refeitório” (HILDÉN, 1989). As mulheres tinham que ter muita 

criatividade para “inventar” o que comer (HIDÉN, 1989; AMPULA, 1997). Pelas regras, 

não poderia haver alimentos de origem animal, ou seja, “nada de carne, leite ou ovos nas 

refeições” (HILDÉN, ibid., p. 36). E nos primeiros anos não havia diversidade de itens 

disponíveis na fazenda que poderiam ser classificados como comida para o grupo. As 

frutas ficavam resumidas às mangueiras e jabuticabeiras, que davam frutos em estações 

específicas.  

FIGURA 15 

Grupo reunido no refeitório do Casarão. Fonte: Álbum de Jaakko Jämsä38. 

 

2.1.2 Outras atividades  

Após o fim do turno de trabalho, todos eram reunidos para ter aulas de português. 

O professor era um “imigrante holandês” (HILDÉN, 1989) que, segundo Toivo Sipila 

(1979), tinha por nome “Sr. Lourenço”. As aulas eram muito divertidas por conta da 

grande diferença entre os idiomas. Eva Hildén (1989) afirma que a língua portuguesa era 

de difícil compreensão para muitos, com poucos progressos diante do número de aulas 

recebidas.  

                                                             
38 Foto retirada do trabalho de Sérgio Fagerlande (2007, p. 106). A fonte original encontrada pelo autor foi 

mantida na legenda.  
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Durante o período noturno podiam-se ler livros e revistas trazidos da Finlândia 

(HILDÉN, 1989).  Em algumas noites, havia “festinha”. O evento é descrito por Eva 

Hildén (1989) como um encontro coletivo com músicas, palestras e debates. Toivo 

Uuskallio aproveitava esses momentos para discursar. O conteúdo das suas falas era, na 

maioria das vezes, encorajamento aos imigrantes para permanecer em Penedo (HILDÉN, 

ibid.).  

O domingo era o dia de folga das lavouras e dos trabalhos domésticos que não 

fossem essenciais à vida na casa. No entanto, o dia não era livre, pois organizavam-se os 

cultos religiosos: “lia-se um capítulo da Bíblia, cantava-se hinos religiosos finlandeses e 

Uuskallio discursava” (HILDÉN, op. cit., p. 38). 

Toda a rotina de horários era controlada por um sino (SIPILA, 1979; HILDÉN 

1989; VALTONEN, 1998). De acordo com Toivo Sipila (1979), havia uma finlandesa 

responsável pelo toque nos horários considerados corretos; seu nome era Tilda 

Lehtovaara. Ela foi incumbida de realizar essa função por ser considera pontual em todas 

as ocasiões.  

Havia também os grupos de ginástica e de danças folclóricas. O grupo de ginástica 

era dirigido por Aksel Lehtola. As atividades aconteciam nos domingos, pela manhã, com 

o objetivo de cuidar da saúde física dos imigrantes da colônia. Quanto às danças 

folclóricas, não se sabe em que periodicidade eram ensaiadas, mas estava sob a 

coordenação de Laura Suni (SIPILA, op. cit.).  

FIGURA 16 

Grupo de ginástica em frente ao Casarão. Fonte: Site Casarão Penedo39. 

                                                             
39 Não foi encontrado no site autor e ano preciso da foto. Disponível em: 

<http://casaraopenedo.com.br/sobre-penedo/>. Acesso em: 10/12/18.  
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2.1.3 Os primeiros visitantes  

Além dos interessados em imigrar, o projeto motivou alguns finlandeses a 

conhecer Penedo, que podem ser considerados os primeiros visitantes da colônia. A vinda 

dessas pessoas era vista, principalmente, como uma oportunidade para propagandear a 

imigração ao Brasil de forma positiva.  

Nesse sentido, nada era mais convincente do que outras pessoas, para além dos 

envolvidos, contarem sobre como era Penedo e o seu real estado. Eva Hildén (1989) relata 

em seu livro, na íntegra, a carta de um visitante de Penedo que foi publicada, segundo a 

autora, nos jornais da Finlândia: 

 

O famoso escritor finlandês Santeri Ivalo e sua mulher Ellinor visitaram 

Penedo em 1930. Ele descreveu suas impressões de viagem num jornal 
finlandês:  

Quis conhecer pessoalmente a Colônia Finlandesa de Penedo, sobre o qual tem 

havido comentários contraditórios em nossa imprensa. [...]  

Após visitar Penedo, pude constatar que talvez o motivo de tantas desilusões 

tenha sido o fato de muito dos imigrantes terem desprezado a causa de Penedo, 

a sua “lei constitucional”. Pode ser que no fundo não estivessem totalmente 

convencidos das vantagens do vegetarianismo, da vida simples e natural, e 
não estivessem acostumados ao trabalho árduo que é indispensável no início 

da colonização. [...] 

O começo da plantação tem exigido esforços tremendos, mas já se pode ver os 

resultados em forma de safras abundantes. Brevemente Penedo poderá 

começar a vender milhares de enxertos de laranjeiras que terão boa aceitação. 

A colônia finlandesa de Penedo tem um caráter religioso, mas não se trata de 

seita especial ou fanatismo intransigente. Os penedenses são profundamente 

religiosos, mas não dispensam alegria natural, boa disposição, canto finlandês, 

música de kantele, canto de coro e etc. 

Algumas famílias já moram nas suas casas próprias e outras estão em 

construção. Por enquanto todos obtêm sustento das plantações comuns, 
especialmente da produção de laranjeiras 

Tem havido imprevistos como, por exemplo, as enchentes do rio, que podem 

estragar plantações e estradas. Mas o ribeirão também fornece força elétrica 

para os prédios da fazenda e possibilita uma irrigação adequada. O rio com sua 

água cristalina e com cachoeiras pitorescas, é um verdadeiro tesouro de 

Penedo. [...] 

Uuskallio, apesar de grande idealista, é também homem prático e 

experimentado, e saberá conduzir os negócios da colônia com o auxílio de 

amigos e fiéis aos mesmos ideais (IVALO, 1930 apud HILDÉN, 1989, p. 54). 

 

Apesar do escritor tentar passar, ao longo de sua carta, uma visão de 

imparcialidade, ele defende o projeto de Toivo Uuskallio. Uma leitura atenta mostra que 

os pontos negativos são expostos, entretanto, são colocados como temporários e inerentes 

à situação peculiar vivida. Trata-se, segundo o autor da carta, de um país distante da 

Finlândia, de uma propriedade recém-adquirida, com imigrantes de conhecimento 

limitado do clima e da terra para o desenvolvimento de plantações.  
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Naquele período, conforme apontado anteriormente neste trabalho, diversas 

pessoas haviam desistido do projeto, por acharem que Penedo não era, de fato, aquilo que 

foi propagandeado na Finlândia. Ivalo não desmente diretamente estas pessoas. Ademais, 

menciona novamente que a imigração tinha um designío ideológico. Consta na carta que 

as pessoas que desistiram procuravam apenas um “paraíso” para viver e não as ideias que 

estavam agregadas ao projeto. O autor da carta ressalta que, mais importante do que o 

lugar, são os propósitos relacionados a ele. Daí as dificuldades de se aceitar as regras que 

foram impostas por Toivo Uuskallio alusivas ao trabalho, à rotina e a uma dieta 

específica. As normas geraram decepção nos participantes. 

Em geral, pode-se classificar a carta de Ivalo como um depoimento positivo sobre 

a colônia Penedo e o trabalho de Toivo Uuskallio. Essas declarações, além de motivarem 

outros a visitar o local, eram também um veículo de divulgação das ideias de Uuskallio. 

Essa tática foi semelhante ao que Uuskallio já praticava na fazenda Toimela onde morava 

na Finlândia com sua família, conforme relata Eva Hildén (1989).  

2.1.4 As dificuldades financeiras  

O dinheiro sempre foi, até o fim do projeto, uma dificuldade, pois não havia 

grandes investidores. Isso levou Toivo Uuskallio a contrair empréstimos e, 

posteriormente, em 1942, a terminar o projeto, com a venda da fazenda Penedo.  

A questão financeira sempre foi um problema, pois tudo que era adquirido, 

inclusive a propriedade, foi fruto da arrecadação dos participantes e de amigos (HILDÉN 

1989; VALTONEN 1998; FAGERLANDE 2007). Conforme dito por diversas fontes40, 

Toivo Uuskallio e o pastor H. D. Pennanen viajaram toda a Finlândia e alguns países41 na 

busca de recursos financeiros. Eva Hildén (1989) conta que a maior preocupação dos 

imigrantes era a quitação da fazenda. Segundo ela, a propriedade foi adquirida da seguinte 

forma:  

 

Uuskallio pagou o sinal da compra da Fazenda Penedo, 1.000 libras esterlinas, 
em 5 de dezembro de 1928, e mais 5.000 libras em janeiro de 1929, quando foi 

feita a escritura de promessa de compra e venda entre Toivo Uuskallio e a 

abadia de Nullius da Nossa Senhora de Monte Serrat. Os amigos da Finlândia 

ficariam encarregados de levantar entre si mais 3.000 libras esterlinas, o 

restante do pagamento da fazenda, que deveria ser pago no prazo de seis meses 

a partir da data de escritura (HILDÉN, 1989, p. 25).  

 

                                                             
40 Esta informação é relatada por Eva Hildén (1989); Eila Ampula (1997); Nilo Vantonen (1998); Aparecida 

Cerqueira (2005); Sérgio Fagerlande (2007); e Lila Praça de Carvalho (2014).  
41 Os países visitados eram aqueles que tinham colônia de imigrantes finlandeses como os Estados Unidos 

e Canadá. 
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Na data prevista para o pagamento final, no dia 28 de julho de 1929, não havia 

recursos suficientes. Porém, conseguiu-se prorrogar o prazo até o dia 28 de setembro do 

mesmo ano (HILDÉN, 1989). Na referida data, ainda não havia quantia disponível para 

saldar a dívida e houve mais uma prorrogação da data, para 15 de outubro de 1929.  

Graças aos recursos conseguidos na Finlândia, fruto de doações e de pagamentos 

de futuros interessados em adquirir um terreno para vir ao Brasil, a dívida foi quitada na 

última data prevista. Toda essa mobilização na Finlândia foi feita principalmente pelo 

Pastor H. D. Pennanen. Ele escrevia nos jornais locais sobre a necessidade de recursos 

para Penedo. Seus artigos sensibilizaram muitas pessoas a contribuir: 

 
A exigência parecia dura e Pennanen continuou ansiosamente procurando 

financiadores, rezando muito e pedindo a ajuda de Deus. Ele recebeu uma carta 

comovente, onde uma senhora já de certa idade escreveu que tinha lido na 

revista Tyokansa sobre a necessidade de mandar dinheiro para Penedo e ela, 

desejando ajudar nesta causa nobre, ofereceu a quantia de dois mil marcos que 

tinha guardado para a compra de uma nova capa de inverno. [...] Um homem 

mandou o dinheiro da venda do seu relógio de ouro e de duas alianças, a sua e 

a da esposa: “Por que nós usaríamos estas futilidades quando o dinheiro pode 

ser usado para ajudar a causa de Penedo? (HILDÉN, 1989, p. 44).  

 

 

Conforme mostra o trecho retirado das memórias de Eva Hildén (1989), houve 

ajuda de pessoas para o projeto que não tinham recursos para fazê-lo, mas que estavam 

dispostas a se sacrificar para que seus compatriotas pudessem sobreviver no país 

estrangeiro.  

O alívio durou pouco tempo. A fazenda estava paga, mas as despesas com “a 

lavoura, as construções, a compra de equipamentos, e a pensão com cerca de cem pessoas 

tinham consumido os recursos” (HILDÉN, op. cit., p. 43). Os investimentos haviam sido 

“grandes”, conforme relata Hildén (ibid., p. 56) e ainda “demorariam” para serem obtidos 

os retornos dos valores.  

Todavia, a maior fonte de despesa não foram os investimentos na fazenda e sim 

com a desistência inesperada de uma parcela significativa dos participantes. Esta foi a 

principal causa das dificuldades financeiras. Era necessário devolver o que foi investido 

por estas pessoas e “Uuskallio quis cumprir rigorosamente o prometido” (HILDÉN, op. 

cit., p. 56). Naquele mesmo ano, Toivo Uuskallio conseguiu obter no Brasil um 

empréstimo com o diretor da Associação Cristã de Moços chamado Henry Lichtwardt. 

Como garantia de pagamento, ele hipotecou a fazenda para seu credor. O valor concedido 

foi o suficiente para devolver o dinheiro daqueles que desistiram do projeto até aquela 

data e para dar continuidade aos trabalhos na fazenda (HILDÉN, ibid.).   
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No dia 14 de junho de 1932, a hipoteca da fazenda feita ao Sr. Lichtwardt vencia 

e não havia dinheiro para pagá-lo. Toivo Uuskallio, naquele mesmo ano, viajou aos 

Estados Unidos na tentativa de conseguir com as colônias finlandesas de lá uma ajuda 

financeira. Ele não conseguiu obter os recursos desejados por conta da recessão 

econômica que o país sofria (HILDÉN, op. cit.). Conta Gustavo Praça (2016) que o real 

motivo da não obtenção de recursos foi sua má fama, divulgada nos jornais finlandeses 

locais poucos dias antes de chegar ao país visitado.  Como não havia outra saída, Toivo 

Uuskallio tentou prorrogar a dívida. Conseguiu-se adiar o pagamento para um prazo 

máximo de dois anos. Mesmo não estando em plena satisfação com as cláusulas 

estabelecidas, Eva Hildén conta que Toivo Uuskallio não tinha alternativa e “foi obrigado 

a concordar” (HILDÉN, 1989, p. 60).  

Diante dessa situação, Toivo Uuskallio resolveu montar uma diretoria42 que o 

ajudasse a pensar em meios para pagar as dívidas e tirar Penedo das dificuldades 

financeiras. A principal fonte de renda da fazenda ainda estava nas atividades agrícolas, 

especificamente no enxerto de laranjeiras. A diretoria manteve a aposta nessa atividade 

como a principal para obtenção de rendimentos para a colônia. Paralelo a ela, resolveu-

se abrir atividades secundárias que poderiam complementar a renda da enxertia:  

A principal fonte de renda seria sempre a produção de enxertos de laranjeiras, 

mas não deveriam se dedicar a um só ramo, era necessário diversificar as 
atividades. Resolveu-se começar em pequena escala a criação de gado, suínos 

e avicultura. Era preciso aproveitar também os produtos florestais: lenha, 

carvão vegetal e madeira de lei. Cogitou-se a exportação de banana- passa e 

bucha para a Finlândia. 

Na Casa Grande da Fazenda foi organizada uma pousada para receber 

hóspedes. (HILDÉN, 1989, p. 61)  

 

É nesse momento de dificuldades financeiras que algumas atividades que não 

estavam previstas ou não eram aceitas apareceram como medida de emergência para 

salvar economicamente o projeto. A recepção de visitantes pagantes foi uma delas. A 

hospedagem, praticada antes esporadicamente para receber finlandeses, foi aberta às 

demais pessoas que se interessassem a visitar Penedo.  

 

2.1.5 O início da prática comercial da hospedagem  

A ideia embrionária de hospedagem remunerada foi desenvolvida com mais força 

por Toivo Uuskallio em Penedo diante da crise financeira na qual vivia a colônia. A 

                                                             
42 Segundo Eva Hildén (1989), os membros dessa diretoria eram: Vaino Nurmi; Toivo Asikainen; Erkki 

Lala; e Lauri Tammela 
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recepção de hóspedes se tornou uma opção para ajudar a amenizar a situação. Além do 

Casarão, há relato de um casal de imigrantes finlandeses que recebiam hóspedes em sua 

casa como uma alternativa econômica de sobrevivência. Contudo, não se sabe dizer ao 

certo de quem foi o protagonismo da atividade.  

A primeira residência dos imigrantes finlandeses em Penedo, o Casarão, foi 

transformada em uma hospedaria. Eva Hildén (1989) relata que, inicialmente, quem 

gerenciava a Casa Grande como pousada era o casal Aura e Erkki Lalla. Além de 

pertencerem à comissão para o reequilíbrio financeiro de Penedo, o casal tinha 

experiência nesta área, por ter trabalhado nesse setor na Finlândia.   

Naquele período, a hospedagem era vendida juntamente com os serviços de 

alimentação. Estavam inclusos na estada café da manhã, almoço e jantar (AMPULA, 

1997; VALTONEN, 1998). Conta Hildén (1989) que a diária no Casarão era de dez mil 

réis por dia e que, em geral, os hóspedes gostavam dos quartos e da comida. Apreciavam 

principalmente a limpeza. Segundo a autora, a maior parte dos visitantes vinha das 

cidades com alta densidade demográfica. O motivo para se hospedarem em Penedo era a 

busca por um lugar tranquilo, para descanso.  

Em 1934, o controle de Toivo Uuskallio sobre os imigrantes estava estremecido 

diante das dificuldades financeiras (HILDÉN, 1989; VALTONEN, 1998).  Parte dos 

imigrantes começou a construir suas casas por conta própria e a sair do Casarão.  A 

disponibilidade de quartos vagos no imóvel permitiu que a atividade de hospedagem fosse 

ampliada. 

Nessa descrição sobre o início da prática de hospedagem em Penedo, cabe indagar, 

para melhor entendimento da questão: como os hóspedes encontraram Penedo? O que 

motivou a ida das pessoas ao local? Conforme nos diz Marc Boyer (1999), nenhum lugar 

é turístico por natureza; trata-se de uma construção cultural.   

De acordo com o relato de Eila Ampula (2016), Toivo Uuskallio inicialmente 

captava pessoas para irem visitar Penedo. A escolha não era sem critérios. Segundo ela, 

Uuskallio procurava investidores para o projeto Penedo no Rio de Janeiro. Uma de suas 

práticas comuns era o envio dessas pessoas para conhecer a fazenda. Nas palavras de 

Ampula, “ele [Toivo Uuskallio] ficou mais de vinte anos lá pelo Rio e o trabalho dele era 

procurar pessoas influentes, pessoas ricas, e jogar aquele papo” (2016, p. 90).  

Conta ela, em entrevista dada a Gustavo Praça, que Toivo Uuskallio era 

persuasivo e conseguia convencer as pessoas a dar dinheiro para a causa de Penedo. Um 

exemplo relatado é a história de um homem conhecido pelo nome de Cunha. Segundo 
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ela, Uuskallio o convenceu a dar tudo o que tinha de bens materiais e a ir morar em 

Penedo:  

 
Tinha um tal de Cunha que era um homem muito rico e acabou dando tudo o 

que tinha. Não sei como começou, mas deu casas, terrenos, e acabou morando 

aqui com a mulher e três filhos e passando necessidade. Já morreram todos 

(AMPULA, 2016, p. 90).  

 

Ainda sobre a questão da hospedagem, Eila Ampula faz uma denúncia:  

 
Naquele Casa Grande, D. Liisa [esposa de Toivo Uuskallio] já começou a 

receber hóspedes pagantes. Só que, destes hóspedes, o Uuskallio já havia 

recebido o pagamento de antemão [pela hospedagem]. D. Liisa inventava 

pratos praticamente do nada. Durante anos, os mantimentos eram comprados 

fiado, no armazém do “Cesário”. Como diz Boris Casoy: “uma vergonha”. E 

assim se foram passando os dias (AMPULA, op. cit., p. 26).  

 

 

No trecho acima, Ampula mostra a visão pejorativa que tinha de Toivo Uuskallio. 

A interpretação do caráter dele é um dos pontos sensíveis dos relatos de memória. Muitos 

não gostavam de Uuskallio por conta das questões referentes à distribuição de terras em 

Penedo e à devolução de quantias emprestadas para o projeto; outros, por acreditarem que 

ele privilegiava alguns grupos na colônia43.  

Nilo Valtonen (1998) confirma em suas memórias que Toivo Uuskallio era o 

responsável por trazer hóspedes a Penedo. Ele afirma que Uuskallio solicitava com 

frequência empréstimos para diversas pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Como forma 

de pagamento, enviava seus credores para se hospedarem no Casarão.  

A esposa de Toivo Uuskallio, Liisa Uuskallio, relata de forma saudosa aquele 

período, mas reconhece que foi uma época de dificuldades:  

 

Era tudo muito alegre, naquele tempo, sem cachaça, sem bebida. Vinha muita 

gente com crianças passar férias e, às vezes, ficavam quatro ou cinco num 

mesmo quarto. Hoje, é uma pessoa só no apartamento. Acho que, depois 

daquela luta toda que enfrentamos e que foi uma escola de vida para todos nós, 

todos, hoje, nós velhos [imigrantes que vieram em 1929], agradecemos, porque 
houve melhoras, uma vida mais fácil (UUSKALLIO, 1994, p. 139).  

 

Ela conta que o primeiro hóspede do Casarão foi um senhor chamado Francisco 

Escobar Araújo, que era um militar de “alta patente”: general. A motivação da estada dele 

era emagrecer. Acreditava nisso por Penedo denominar-se uma colônia vegetariana. Liisa 

                                                             
43 Esses conflitos não serão explorados neste trabalho.  
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Uuskallio o descreve como alguém “velho” e “gordo”. Depois que esteve ali pela primeira 

vez, manteve a frequência de suas estadas (UUUSKALLIO, op. cit.). 

Sérgio Fagerlande (2007) discorda do protagonismo da Casa Grande na recepção 

de hóspedes. Ele afirma que a primeira pensão a funcionar na fazenda foi a do casal Emyl 

e Lydia Reiman. Foram um dos primeiros a sair do Casarão e a construir sua própria casa. 

Eles alugaram um dos seus dois quartos ao cônsul finlandês Kalle Aapro. Este trabalhava 

na embaixada da Finlândia no Rio de Janeiro. O autor não dá detalhes de como o cônsul 

achou os Reiman e porque decidiu se hospedar lá. Não existem também explicações sobre 

essas questões com relação aos demais hóspedes dos Reiman.  

 

FIGURA 17 

Supostos hóspedes em frente à casa dos Reiman. Fonte: Álbum Asikainen44. 

 

2.2 O FLORESCIMENTO DO TURISMO (1942-1969) 

 

O período que se inicia com o fim da colônia, no início dos anos 1940 até o final 

da década de 60, é batizado por Gustavo Praça (2016; 2018) de “Belle Époque”. Ele não 

usa o termo especificamente para se referir ao período temporal classificado pelos 

historiadores entre 1871 e 191445, mas para fazer uma história comparada do mundo com 

aquilo que acontecia em Penedo. Para ele, o período temporal em questão apresentava 

                                                             
44 Foto retirada do trabalho de Sérgio Fagerlande (2007, p. 167). Manteve-se na descrição a fonte primária. 

O autor afirma serem hóspedes do casal Reiman.  
45 Período classificado como Belle Époque pelo historiador Philipp Bloom em sua obra chamada “Os anos 

vertiginosos: mudança e cultura 1900-1914”. Conforme aponta Lima (2017), há discordâncias entre os 

historiadores sobre o início e fim do período, mas costuma-se considerar as últimas décadas do século XIX 

e o início do século XX, antes dos efeitos da primeira Guerra Mundial.  
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elementos semelhantes com o que estava acontecendo na fazenda, mesmo ocorrendo em 

épocas diferentes. Era um momento em que os conflitos entre os imigrantes finlandeses 

quase não existiam, pois haviam acabado com o fim do projeto de Toivo Uuskallio. 

Houve prosperidade econômica, inicialmente pela Plamed, companhia agrícola sobre a 

qual discorreremos a seguir, e, posteriormente, através dos loteamentos e pelo aumento 

no recebimento de turistas. Há unanimidade nas fontes encontradas sobre o período com 

relação aos conflitos e a prosperidade econômica em Penedo. Todavia, nem todos 

reconhecem o termo empregado por Gustavo Praça para a descrição do período.  

 

2.2.1 O turismo no tempo da Plamed  

Apesar dos esforços para salvar a fazenda e pagar a hipoteca, não foi possível 

impedir sua liquidação (HILDÉN, 1989). Em 1942, Toivo Uuskallio decidiu vender três 

quartos da fazenda para uma firma suíça chamada Geigy do Brasil. A referida empresa 

fundou uma filial, a Companhia Agrícola Plamed – Companhia de Plantas Medicinais –. 

Assim, Uuskallio conseguiu pagar as dívidas, devolver os investimentos de alguns 

imigrantes finlandeses e redistribuir os lotes entre os que quiseram permanecer com as 

terras em Penedo (idem, ibid.). Após esse episódio, a figura de Toivo Uuskallio ficou 

esquecida das conversas cotidianas e quase já não se falava sobre ele nos anos seguintes 

(VALTONEN, 1998). Naquele período, houve um crescimento do número de imigrantes 

finlandeses que passaram a receber hóspedes.  

A Plamed era uma empresa criada pela Geigy do Brasil para o cultivo de plantas 

medicinais, com matriz de origem suíça, especificamente, da cidade de Basileia. Foi 

fundada em 1758 por Johan Rudolf Geigy Gemuseus (1733-1793) e seu ramo de atuação 

era de produtos químicos diversos, assim como de medicamentos. Conta Nilo Valtonen 

(1998) que seus donos eram judeus e vieram para o Brasil fugidos da perseguição ocorrida 

durante a Segunda Guerra Mundial.  

A intenção da empresa em Penedo era o cultivo de plantas medicinais e a 

fabricação de essências, pretendendo usar todos os habitantes da colônia para trabalhar 

na companhia (VALTONEN, op. cit.). Nilo Valtonen (ibid.) afirma que todos os 

imigrantes finlandeses em Penedo ficaram felizes com a notícia. O motivo principal foi o 

de que não seriam expulsos da fazenda. Também teriam emprego garantido pela Plamed 
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e, ainda, receberiam de Toivo Uuskallio parte do dinheiro empregado no projeto. A venda 

efetiva da fazenda Penedo para a Plamed data de 194246. 

A principal produção da empresa era da planta Digitalis47, além da fabricação de 

essências de eucalipto. A criação de plantas mudou a paisagem e o ar de Penedo: o cheiro 

das plantas aromáticas era sentido em toda a propriedade. A cultura de Digitalis se 

espalhava por toda a fazenda; os morros ficaram cobertos por eucaliptos, com cerca de 

300 mil pés (HILDÉN, 1989). Cerca de 156 espécies foram plantadas (idem, ibid.), 

inclusive plantas que só podiam ser cultivadas com autorização do Ministério da 

Agricultura, como: Cannabis sativa, Papavera ramnifera, Marhuanna e Opion 

(VALTONEN, 1998).  

Os atrativos turísticos naquela época eram as casas dos finlandeses que recebiam 

hóspedes. De acordo com Gustavo Praça (2018, s/p), desde as primeiras hospedagens, 

ainda em 1929 até o final da década de 40, os “veranistas” buscavam principalmente 

“simplicidade e integração com a natureza”. Havia também um público que procurava 

conhecer e conviver “entre aquela exótica gente nórdica”. 

As hospedagens seguiam o modelo desenvolvido pelo Casarão Penedo na década 

de 1930, tendo um sistema de estada com as refeições inclusas. Para Sérgio Fagerlande 

(2015b), a culinária e a convivência com os finlandeses eram o que motivavam a ida de 

viajantes a Penedo. Os motivos de busca por tranquilidade e desfrute da natureza 

permaneceram, portanto, desde a década passada (HILDÉN, 1989).  

Naquele período, que coincidira com a venda da fazenda para a Plamed, houve 

um aumento de imigrantes finlandeses que passaram a receber e a hospedar visitantes. 

Conforme o relato de Sérgio Fagerlande (2018a), a venda da fazenda trouxe prosperidade 

econômica para a região, uma vez que Toivo Uuskallio pagou o que devia às pessoas e a 

empresa cumpriu a promessa, empregando os finlandeses em suas atividades48. Esses 

acontecimentos possibilitaram a alguns imigrantes, portanto, investir em suas casas para 

o recebimento de hóspedes. Fagerlande (ibid.) relata que, no período, surgiram as 

seguintes hospedarias: casa da família Bertell; D.Siiri; D. Hilja Hannonem; e Ikkellã. 

                                                             
46 Os autores que mencionam a data são: Olavi Lahteenmaki (1979); Eva Hildén (1989); Nilo Valtonen 

(1998); Sérgio Fagerlande (2007); e Lila Praça de Carvalho (2014)  
47 Planta utilizada para fabricação de remédios para tratamento de doenças cardíacas.  
48 Segundo Eva Hildén (1989), a empresa, apesar de ter como finalidade principal o cultivo de plantas 

medicinais e a produção de essências, desenvolvia outras atividades secundárias, como a criação de gado 

leiteiro, avicultura, suinocultura e a produção de carvão vegetal.  
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Conta Nilo Valtonen (1998) que, no mesmo período, Liisa Uuskallio também passou a 

receber hóspedes em sua casa. Abaixo, temos um trecho da carta de Emyl Reiman sobre 

a sua nova casa adaptada para recebimento de visitantes: 

Nós agora temos uma casa nova em outro lugar. Vendemos aquela casa 
pequena anterior e eu construir uma nova maior. Possui dois andares, com 13m 

de comprimento e 8m de largura. Em baixo temos 4 grandes quartos e uma sala 

4x8. Em cima também temos 4 quartos e uma sala 5x4. Temos também uma 

grande varanda na frente, cozinha e a sauna com água quente e chuveiro. 

Também 2 cavalos, carroça e duas vacas. Lydia espera que uma dê cria em 

breve. Ainda temos um começo(?) de touro, 2 gatos, um cão esperto ( Lippo(?)) 

e 50 galinhas, um monte de pintinhos, cisnes e seus filhotes (REIMAN, 1945a, 

s/p).  

Conforme mencionado por Sérgio Fagerlande (2015b), o casal Reiman já recebia 

visitantes pagantes em casa desde a década de 1930. Em 1942, a casa deles havia sido 

vendida para a Plamed, mas Toivo Uuskallio deu a eles dinheiro e terreno em outra área 

da fazenda. Assim, puderam construir um imóvel maior na intenção de acomodar mais 

hóspedes (VALTONEN, 1998). 

De acordo Taime Aichinger49, as casas dos imigrantes finlandeses que 

funcionavam como hospedagens eram chamadas de “pensões” (AICHINGER, 1994). 

Elas não tinham um nome fantasia, sendo reconhecidas pelos respectivos nomes de seus 

proprietários. Ela complementa que houve grandes dificuldades para adaptar as 

residências existentes a essa atividade.   

FIGURA 18 

Pensão dos Bertell na década de 1940. Fonte: Institute of Migration, Turku50. 

                                                             
49 Filha de Toivo Uuskallio com Liisa Uuskallio.  
50Disponível em: <http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

%20Latin%20America/Maisemakuvat%20-%20Landscape/index.html>. Acesso em: 19 de dezembro de 

2018. 
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Em relação à infraestrutura das pensões, Otávio Santos Miranda (apud 

POUSADA ARBORETUM)51 descreve como lugares singelos:  

Era o turismo de temporada. Vinha-se para se passar um mês ou mais tempo 

descansando e curtindo a natureza. As pensões, por serem as próprias casas das 

famílias, não ofereciam grandes luxos. Os quartos eram sem banheiro, e 

poucos - dois ou três no máximo. Em ocasiões de maior procura, como por 

exemplo na época do carnaval, os donos da casa às vezes dormiam na sala, ou 

até mesmo dentro da sauna, para acomodarem os que chegavam (SANTOS, 

1999 apud POUSADA ARBORETUM, s/d, s/p).  

 

Naquele período, diz Sérgio Fagerlande (2018), os hóspedes passavam 

temporadas de no mínimo uma semana e no máximo dois meses em Penedo. Em geral, 

as pessoas ficavam por volta de duas semanas na colônia. Habitualmente, viajava-se na 

época de férias escolares, no início e no meio do ano. A maioria ia com a família. Em 

carta divulgada por Otávio Miranda Santos no site da Pousada Arboretum, o casal Reiman 

escreve para a Finlândia, após a guerra, para falar sobre a dinâmica de recebimento dos 

hóspedes: 

Nós agora temos uma casa grande para receber veranistas. Para dar conta 

durante a temporada tenho até duas empregadas, mas há épocas do ano que 

ficamos os dois só na casa grande. Nesses momentos aproveito a vida para 

descansar. Quando temos visitas tenho trabalho e preocupações. Mas trabalho 

por prazer e fico orgulhosa de ser capaz de fazer algo (REIMAN, 1945b apud 

POUSADA ARBORETUM, s/d, s/p)52.  

Fagerlande (2015) argumenta que um dos fatores principais para a estada 

prolongada era o tempo de viagem necessário para se chegar a Penedo. A maior parte das 

pessoas que iam para a fazenda era oriunda da cidade do Rio de Janeiro e o único 

transporte de uma região para outra era o trem. Tomava-se o veículo na estação 

Leopoldina, no centro do Rio de Janeiro, e saltava-se na estação de Marechal Jardim. O 

trem era parador e demorava cerca de doze horas até Penedo. Da estação até a fazenda 

eram mais seis quilômetros feitos a pé, por carroça puxada a bois ou por carro53.   

 

                                                             
51 Esse relato pode ser encontrado no site da pousada Arboretum. Disponível em: 

<https://www.arboretum.com.br/arboretum05.htm>. Acesso em: 15 de dezembro de 2018.  
52 Disponível em:<https://www.arboretum.com.br/arboretum05.htm>. Acesso em: 17 de dezembro de 

2018. 
53 Eeva Hohental (2018) confirma que havia algumas pessoas que possuíam carro naquele período.  
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FIGURA 19 

Herry Bertell na direção de seu caminhão, carinhosamente chamado de “Fordeco” (195-). Fonte: Martti 

Aaltonen54. 

 

Quando a captação dos hóspedes deixou de ser feita por Toivo Uuskallio, segundo 

Eva Hohental (2018), a divulgação de Penedo como destino turístico passou a ser feita 

“de boca em boca”. As pessoas que gostavam da hospedagem na fazenda iam 

recomendando para outros conhecidos, formando-se, assim, uma rede de visitantes. Havia 

também os compatriotas finlandeses que moravam no Rio de Janeiro ou estavam 

temporariamente na referida cidade que apareciam sem avisar e procuravam a pensão 

para ficar. Naquele período não havia telefone na fazenda e as reservas eram feitas por 

carta (SANTOS, 2017).  

  

2.2.2 O fim da Plamed e o loteamento da fazenda para veranistas (1950-1969)  

 

A Plamed ficou em Penedo até 1952. Os motivos para a saída estão relacionados 

ao fim da segunda Guerra Mundial e à incapacidade de adaptação das plantas à fazenda. 

Os dirigentes tinham o desejo de voltar para a pátria de origem na Europa e as produções 

desenvolvidas em Penedo não estavam compensando os custos (HILDÉN, 1989; 

VALTONEN, 1998). 

As terras da fazenda foram então compradas por duas empresas. A primeira parte 

foi vendida em 1952 para a associação de lazer dos bancários do Banco do Brasil chamada 

AABB – Associação Atlética do Banco do Brasil (HILDÉN, 1989; PRAÇA, 2018). O 

                                                             
54 Disponível em: <http://www.visitepenedo.com/penedo04.htm>. Acesso em: 17 de dezembro de 2018 
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comprador, representante dessa associação, chamava-se Alippio Barreto Guimarães, que 

adquiriu a fazenda a fim de transformá-la em um loteamento para segundas residências 

de veraneio (HILDÉ, 1989). O periódico Diário de Notícias confirma as memórias de 

Eva Hildén (ibid.) e de Gustavo Praça (2018), conforme se vê na FIGURA 20. 

 

FIGURA 20 

Nota sobre a venda da fazenda Penedo para Alípio Guimarães. Fonte: Diário de Notícias (17/03/1951)55. 

 

 

                                                             
55 Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093718_03&pesq=Al%C3%ADpio%20Barreto

%20Guimar%C3%A3es&pasta=ano%20195>. Acesso em: 17 de dezembro de 2018. 
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FIGURA 21 

Capa de um folheto para divulgação da Cidade de Férias de Itatiaia. Fonte: Fagerlande (2018b, p.11). 

 

Segundo Nilo Valtonen (1979, p. 48), o loteamento seria feito para mil lotes de 

3.000m², medida confirmada por Eva Hildén (1989) em suas memórias, a serem vendidos 

na planta para os bancários do Banco do Brasil em todo o território nacional. Apesar de 

não divulgar em suas memórias o valor dos terrenos, Valtonen (ibid.) faz juízo de valor 

sobre eles, alegando que o preço era “barato”.  

Em 1956, a segunda parte do loteamento de Penedo foi adquirida pela empresa 

CAMPO – Companhia Auxiliar de Melhoramentos e Produção Ourivio. Foi construído 

um condomínio residencial chamado Village D’Itatiaia. Os lotes eram menores que 

aqueles vendidos pela AABB. As propriedades tinham dois tamanhos para venda: 1000m² 

e 1500m². O valor inicial dos lotes era de 65 mil cruzeiros (CORREIO DA MANHÃ, 

1956).  A propaganda deste loteamento teve maior espaço nos jornais da década de 1950 

quando comparadas às das propriedades anunciadas pela AABB56. Os principais 

benefícios propagandeados estavam relacionados à localização. Era um local onde se 

podia desfrutar da natureza sem estar distante de áreas comerciais e da cidade do Rio de 

Janeiro. O acesso era outro ponto em destaque, por estar próximo à rodovia Presidente 

Dutra e com a existência de linhas de ônibus comerciais diretas da cidade do Rio de 

Janeiro. A planta paisagística do loteamento era assinada pelo arquiteto Rolf W. Huther. 

O Casarão57, no período, tornou-se um meio de hospedagem temporário para os 

interessados em adquirir os lotes da empresa. 

                                                             
56 Afirmação feita a partir da análise de jornais digitalizados disponibilizados pela hemeroteca da Biblioteca 

Nacional. 
57 Naquele período, o Casarão pertencia à CAMPO.   
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FIGURA 22 

Propaganda do loteamento Village D’Itatiaia. Fonte: Correio da Manhã (07/03/1956)58.  

 

Conta Sérgio Fagerlande (2018) que os terrenos em Penedo permaneceram à 

venda durante anos. Nilo Valtonen (1979) comenta que grande parte dos lotes não tinham 

estradas para acesso direto, nem água e luz. Os que escolheram os primeiros e construíram 

casas, no entanto, ganharam dinheiro reloteando as propriedades. Com isso, parte dos 

finlandeses em Penedo, entre os anos de 1950 e 1959, trabalharam no boom de 

construções das casas de campo na fazenda (VALTONEN, 1998).  

A movimentação de “veranistas”, assim chamados os turistas naquele período 

pelos imigrantes finlandeses, aumentou por conta da divulgação dos lotes. De acordo com 

Gustavo Praça (2018), ainda nas décadas de 1950 e 1960, o interesse pela tranquilidade e 

pela natureza permanecia. No entanto, a convivência com finlandeses, na opinião dele, 

ainda era a principal motivação para visitar Penedo. O referido autor (ibid.) acrescenta 

que a rodovia Presidente Dutra promoveu o crescimento turístico da localidade. Esse 

aumento se deu tanto na construção de casas de veraneio como no crescimento da ida de 

visitantes de alto poder aquisitivo à região. Os turistas e novos habitantes ainda não 

traziam impactos ambientais negativos na percepção dos moradores imigrantes 

finlandeses. O aumento de visitantes era desejado e visto como algo positivo.  

                                                             
58 Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_06&pesq=Village%20D%E2%80%99It

atiaia&pasta=ano%20195>. Acesso em: 16 de dezembro de 2018. 
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2.2.3 A permanência da divulgação “de boca em boca”  

 

Para além da propaganda dos loteamentos sobre a localidade, a propaganda de 

boca em boca se manteve como uma das principais formas de divulgação de Penedo 

(FAGERLANDE, 2015; PRAÇA 2016; 2018). Segue um trecho do desenrolar de uma 

história desse tipo de propaganda contada por Gustavo Praça:  

 

“Nesse tempo havia no Rio de Janeiro um sueco carismático, de uma simpatia 

contagiante e grande poder de liderança. Era Gunnar Goransson, diretor da 

multinacional Facit e também diretor de futebol do flamengo. O futebol era 

uma de suas paixões e ele produziu o que talvez tenha sido o melhor programa 
esportivo da televisão brasileira de todos os tempos: a “grande resenha 

esportiva Facit”, uma  mesa de debates com nomes como Nelson Rodrigues, 

Armando Nogueira e João Saldanha, entre outros.  

Pois veio se hospedar na Chácara trazido por Lincoln Guerra, tendo adotado 

Penedo e abandonado a casinha que tinha na praia . [...] E trouxe para a Chácara 

inúmeros diretores de outras empresas que mantinham negócios com a Facit, 

alguns dos quais foram se estabelecendo aqui. O cônsul honorário da Finlândia, 

Birger Jarner, também se hospedava com as duas e fez casa em Penedo 

(PRAÇA, 2016, p. 143). 

 

2.2.4 Pequenas mudanças  

 

Durante a década de 1940 até 1969 ocorreram algumas mudanças relacionadas à 

forma de efetuar reservas nas pensões, ao tempo de estada do turista, e na própria estrutura 

de alguns hotéis. Houve também o surgimento de novas pousadas administradas por 

pessoas que não pertenciam ao núcleo colonizador finlandês.   

As reservas passaram das cartas para o telefone, segundo Otávio Miranda Santos 

(2017). Foi instalada uma única linha que ficava na praça, especificamente, em um 

comércio de um homem chamado Chico Paulino. Atualmente, a praça é o atual Largo da 

Finlândia. 

O tempo de estada a partir desse período também mudou. Se antes, conforme dizia 

Sérgio Fagerlande (2018a), as pessoas ficavam entre duas semanas e dois meses, por 

conta da dificuldade do deslocamento, a facilidade de acesso passou a fazer com que 

ficassem alguns dias. De carro ou de ônibus, a viagem ficou reduzida a uma média de três 

horas. Foi nesse período que surgiram os chamados turistas de final de semana.  

As pensões foram aumentadas de tamanho e o tratamento aos hóspedes, nos 

termos do autor (op. cit.), passou a ser mais “profissionalizado”. Procurou-se, por parte 
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dos proprietários, maior formalização nos serviços de hospedagem e no tratamento dos 

visitantes. A própria auto titulação dos empreendimentos mudara, passando de “pensões” 

para “pousadas” e “hotéis”.  

 

FIGURA 23 

Hotel Bertell, 1952. Fonte: Institute of Migration Turku59. 

 

2.2.5 Os atrativos turísticos  

Naquele mesmo período, houve também a ampliação de algumas práticas culturais 

dos imigrantes para os visitantes e moradores locais, como o uso das saunas, o acesso ao 

clube finlandês e o início da comercialização dos artesanatos. Apesar de terem sido 

desenvolvidos para o uso cotidiano em décadas anteriores, é nesse momento que passam 

a ser entendidos como um produto a ser consumido pelos turistas.  

 

2.2.5.1 O Clube Finlandês  

O Clube Finlandês foi criado em 1943 com o intuito de ser um espaço para a 

realização de festividades na colônia. Nilo Valtonen (1998) conta em suas memórias que 

a ideia do clube surgiu após um carnaval, quando uma pessoa viu um espaço destinado a 

ser um galinheiro e pediu para usá-lo para dançar durante os quatro dias de festividades:  

 

                                                             
59 Disponível em: <http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

%20Latin%20America/Maisemakuvat%20-%20Landscape/index.html>. Acesso em: 20 de dezembro de 

2018.  



94 
 

Em fevereiro, ficou pronto o primeiro galinheiro. Na fazenda havia muita 

gente. Queriam dançar no carnaval. Mas, onde? Alguém viu o galinheiro 

pronto. Então pediram licença para usá-lo para dançar nos quatro dias de 

carnaval. Depois de contratarem a banda, comunicaram a realização do baile 

de carnaval. Desde sábado a noite, as pessoas começaram a chegar, descendo 

morro a baixo, mesmo com chuva [...].  

Depois do carnaval, todos os finlandeses falavam de bailes e eram de opinião 

que tinha chegado o tempo para funcionar um clube com sala de baile. 

(VALTONEN, ibid., p. 110). 

 

A origem do “galinheiro” é contada por Nilo Valtonen (ibid.). Após a venda da 

fazenda e o fim do projeto de Toivo Uuskallio, Valtonen e alguns outros finlandeses 

decidiram criar uma cooperativa para criação de galinhas. A finalidade principal da 

cooperativa era a venda de ovos. Além dos galinheiros, a cooperativa teria um espaço 

para armazenamento de ração, dos ovos produzidos e um salão para reuniões.  

O grupo fundador da cooperativa decidiu ampliar as funções do espaço a ser 

construído. O lugar também seria um espaço de festividades dos imigrantes finlandeses 

em Penedo. Todos ajudaram para a construção do imóvel, por meio da doação de quantias 

de dinheiro e de trabalho na obra.  

Em depoimento, Rodrigo Monteiro (2017) diz que o Clube Finlandês surgiu como 

um espaço de confraternização e de encontro dos imigrantes finlandeses. Ele relata que o 

excesso de convivência apenas nas imediações do Casarão fez com que houvessem 

múltiplas divergências entre os imigrantes. Com o fim do projeto de Toivo Uuskallio, 

cada um construiu sua casa, de forma independente. No entanto, não havia mais um 

momento em que todos pudessem se reunir, resultando na falta de convivência. A criação 

do Clube supriu essa necessidade de forma mais equilibrada.  

De acordo com Eva Hildén (1989), Eila Ampula (1997) e o próprio Nilo Valtonen 

(1998), a cooperativa dos criadores de galinha não deu certo. A baixa lucratividade e a 

vinda da Plamed foram os principais motivos. O baixo retorno financeiro estava atrelado 

ao fato de grande parte das pessoas na região possuírem criação de galinhas. O segundo 

fator foi que, com a vinda da Plamed, era mais vantajoso trabalhar para a empresa do que 

viver com a venda dos ovos. Inclusive, como descrito anteriormente, a Plamed promoveu 

outras atividades em Penedo, para além do cultivo de plantas medicinais.  

O Clube Finlandês foi inaugurado em 1943, sob a presidência de um brasileiro, 

Júlio Souza Pinto. O motivo está relacionado ao Decreto-Lei n° 383 de 18 de abril de 
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193860, promulgado durante o Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas. Devido a esse 

fato, as reuniões no Clube só podiam ser feitas em português e com a presença de um 

policial (HILDÉN, 1989; AMPULA, 1997; VALTONEN, 1998). Então, resolveu-se pela 

escolha de brasileiros que tivessem alguma influência política local, que pudessem 

facilitar a realização dos bailes sem a autorização da burocracia e com a presença da 

polícia. 

Conforme conta Eila Ampula (1997), inicialmente o baile era frequentado 

somente por finlandeses. Posteriormente, foram surgindo alguns brasileiros. Estes eram 

convidados pelos donos dos meios de hospedagem dirigidos pelos próprios imigrantes 

finlandeses. A frequência ao baile era uma forma de participar da rotina dos finlandeses 

em Penedo. Posteriormente, da década de 1950 em diante, o baile passou a ser 

frequentado tanto por brasileiros, que eram convidados por estarem em hospedagens de 

administração finlandesa, como por veranistas que possuíam residência no local. Havia 

também a frequência de brasileiros que moravam no entorno. Os bailes ocorriam 

tradicionalmente aos sábados e, com a vinda de turistas, começou-se a cobrar pela 

entrada. A justificativa dada era de que o dinheiro serviria para melhorias no espaço 

(AMPULA, 1997). 

Segue, abaixo, trecho descritivo das memórias do baile finlandês contadas por 

Talitha61: 

 

Um salão tosco e pequenino. Paredes caiadas. [...] Janelas e portas sempre 

abertas. Além da porta, alguma senhora finlandesa recebia na entrada. Na 

vitrola, o Sr. Aksel Lehtola se revezava entre os discos e a dança. De repente 

tudo parava e, no respeito do silêncio, o velho violinista iniciava suas músicas 

antigas. Ouvia-se e dançava-se. Às vezes algum cachorro procurava seu dono 

entre os pares.[...] 

Lá não se ia só dançar. Ia-se também ver os amigos ou rever as fisionomias 
dos finlandeses que aprendemos a amar. [...] O baile era uma festa em família. 

Família finlandesa que se encontrava para brindar a semana de trabalho. 

Família brasileira que a eles se unia por sua coragem, suas conquistas, suas 

danças, seu trabalho sua arte. [...] 

Ali se sabiam das novidades, ali se faziam negócios, se combinavam 

construções, se pediam conselhos sobre plantas. Ali dançavam todos juntos. 

Várias classes sociais, de todas as idades. Jovem, adulto, velho, criança, todos 

dançavam juntos. 

                                                             
60 O referido decreto proibia “Organizar, criar ou manter sociedades, fundações, companhias, clubes e 

quaisquer estabelecimentos de caráter político, ainda que tenham por fim exclusivo a propaganda ou 

difusão, entre os seus compatriotas, de ideias, programas ou normas de ação de partidos políticos do país 

de origem” (BRASIL, 1938, art. 2). A eleição de um brasileiro para a presidência do Clube Finlandês foi 

um mecanismo para burlar essa lei, garantindo a existência da associação.  
61 O depoimento de Talitha foi retirado do livro de Gustavo Praça (2016) intitulado O agricultor filósofo. 

A referência completa da obra se encontra disponível na bibliografia desta dissertação.   
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Ir ao baile era como ir a casa do amigo. Sem reocupações. Ser sempre bem 

recebido. Chegar às vezes cansado e voltar feliz como se visse parentes há 

muito tempo não vistos (PRAÇA, 2016, p. 129-130). 

 

FIGURA 24 

Clube Finlandês no final da década de 1960. Fonte: Martii Aaltonen62. 

 

2.2.5.2 Sauna  

A sauna, conforme conta Lila de Carvalho (2014), é um elemento presente na 

cultura finlandesa que tem a função de socialização. Era um elemento identitário, comum 

entre os imigrantes finlandeses em Penedo no período em questão. De acordo com a 

autora, as famílias finlandesas consideravam o banho de sauna essencial para limpeza do 

corpo e da alma. Além disso, esse ritual, para os imigrantes, ajudava a relaxar o corpo e 

as tensões mentais (CARVALHO, 2014). De acordo com Gustavo Praça (2018), a sauna 

contribui para a saúde do corpo, pois a prática ajuda na limpeza dos poros e na purificação 

do sangue. Esse processo se dá pelo suor. Tradicionalmente, na Finlândia, usam-se ramos 

de bétula para esfregar no corpo e estimular a circulação sanguínea.  

Eila Ampula (1997), em suas memórias, complementa a informação relatando 

suas recordações a respeito da sauna. Em suas lembranças, a sauna que frequentava na 

                                                             
62 Retirada da Página do Facebook relacionada ao Clube Finlandês. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/clubefinlandia/photos/pcb.2231538253525277/2231536980192071/?type=3

&theater>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018.  
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Finlândia era pública. Normalmente, tomava-se banho uma vez por semana, aos sábados. 

Todos ficavam dentro de uma mesma sala, nus. Não havia separação por gênero ou idade: 

“Ao mesmo tempo, estavam lá homens, mulheres e crianças. Famílias e solteiros. Numa 

boa!” (AMPULA, 1997, p. 10).  

Em Penedo, Gustavo Praça (2018) relata que todas as casas dos finlandeses tinham 

saunas. Frequentá-las não era uma prática muito comum para os hóspedes, mas elas 

acabaram se tornando um atrativo da localidade. Todos os meios de hospedagem que 

eram dirigidos por imigrantes finlandeses tinham uma.  

Pela ausência dos galhos de bétula, procurou-se usar ramos de eucalipto, 

entendido pelos imigrantes como substituto mais adequado. O uso dessa planta fez 

também da essência de eucalipto uma tradição nas saunas da localidade. Acredita-se, 

inclusive, que a primeira sauna do Brasil foi trazida por esses imigrantes, mas essa 

informação não tem como ser comprovada (AALTONEN, 2018).  

Em Penedo, os banhos de sauna dos imigrantes finlandeses eram feitos sem roupa 

alguma. A sauna era dividida por gênero; ou se tinha só homens ou apenas mulheres 

usavam o espaço (CARVALHO, 2014). Após algum tempo dentro da sala aquecida, o 

usuário banhava-se nas águas geladas dos rios. Cabe ressaltar que todas as saunas dos 

imigrantes eram construídas nas proximidades dos rios e cachoeiras.  

 

FIGURA 25 

Sauna em Penedo, 1952. Fonte: Institute of Migration, Turku.63 

                                                             
63 Disponível em: <http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

%20Latin%20America/Arjen%20askareet%20ja%20vapaa-aika%20-%20Everyday%20life/index.html>. 

Acesso em: 20 de dezembro de 2018.  
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2.2.5.3 Artesanato  

O surgimento do artesanato é contado como oriundo de uma demanda dos 

visitantes pelos objetos de uso cotidiano produzidos pelos finlandeses.  Estes imigrantes 

perceberam que alguns itens de uso doméstico tinham um valor excepcional para as 

pessoas que não pertenciam à localidade. Logo, começaram a ser vendidos como 

artesanato e a representar a finlanidade do grupo para aqueles que adquiriam os itens. 

Tornaram-se, até o fim da década de 1960, uma alternativa de renda para alguns dos 

imigrantes. 

De acordo com Rodrigo Monteiro (2017), o artesanato em Penedo iniciou-se pela 

busca dos visitantes, hospedados pelos finlandeses, em adquirir objetos peculiares do 

cotidiano dos imigrantes. Eram considerados peculiares porque não podiam ser 

encontrados em qualquer lugar, sendo específicos daquela localidade. Apesar disso, as 

técnicas e meios de sua fabricação não necessariamente vieram da Finlândia; algumas 

coisas foram desenvolvidas durante a colônia Penedo, pela necessidade.  

A imigrante Eeva Hohental (2018) conta, em entrevista, como iniciou, naquele 

período, a sua venda de geleias. O doce era preparado com as frutas da época, as quais 

sua família cultivava no quintal. Inicialmente, ela não tinha um ponto de venda e passava 

nas hospedagens e no centro da cidade de Resende oferecendo o produto. Com o tempo, 

as pessoas passaram a procura-la para comprar suas geleias. Foi então que veio a 

possibilidade de criar uma pequena loja na porta de casa em que, além das geleias, 

produzia-se também licor. Eeva Hohental (ibid.) conta que a geleia mais vendida era a de 

morango.  

Outros produtos que ganharam destaque no período foram os produzidos por 

bucha. Esta planta, após secagem, era usada para a confecção de chapéus, bolsas, 

chinelos, entre outros. O cultivo da espécie foi iniciado por Toivo Asikainen. Os objetos 

produzidos com o material são um exemplo de artefatos com finalidade ordinária que 

passaram a ser souvenires para turistas.  
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FIGURA 26 

Confecção de artesanato em bucha. Fonte: Martti Aaltonen.(196-)64 

 

 

À época tem início também a venda de produtos feitos através da tecelagem. 

Vendiam-se principalmente tapeçaria, mas outros produtos, como toalhas e cortinas 

também eram fabricados. Conta Rodrigo Monteiro (2017) que alguns finlandeses 

trouxeram seus próprios teares da Finlândia e já dominavam técnicas próprias. Nilo 

Valtonen (1998) conta, em suas memórias, que foi sua esposa que ensinou a arte da 

tecelagem para as mulheres finlandesas na fazenda Penedo, na década de 1950.  

O sucesso das peças ganhou tanta repercussão que Valtonen fundou uma empresa, 

ainda na década de 60, de fabricação de teares artesanais. No entanto, esses teares não 

costumavam ser vendidos a turistas, mas, segundo o próprio Valtonen (1998) eram 

comercializadas pelo Brasil afora.  

 

 

 

 

                                                             
64 Disponível em:< http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

%20Latin%20America/Tyokuvat%20-%20Work/index.html. Acesso em: 17 dez. 2018 
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2.3 DÉCADAS DE CRESCIMENTO EXPONENCIAL DO TURISMO (1970-1997) 

  

Há, a partir da década de 1970, um crescimento da atividade turística de Penedo 

percebida pelos imigrantes finlandeses e por outros moradores. Junto a esse fluxo de 

visitantes, houve também um aumento de atrativos turísticos na localidade. Essa 

percepção foi aferida neste item por meio de livros de memória, trabalhos acadêmicos, 

entrevistas e artigos jornalísticos.  

Os livros de memória e artigos acadêmicos sobre o período referente são escassos. 

Há relatos de memória superficialmente escritos por Eva Hildén (1989) e os trabalhos de 

Sérgio Fagerlande ficam no meio termo entre produção acadêmica e depoimentos de 

memória própria. Os únicos dois artigos acadêmicos encontrados sobre o período, com 

exceção daqueles escritos pelo autor supracitado, são de Gilmar Mascarenhas, produzidos 

nos anos de 2005 e 2010. O autor não consegue aprofundar com detalhes o período 

investigado.   

Com a intenção de complementar as informações já existentes, buscou-se realizar 

entrevistas com pessoas qualificadas e investigar periódicos que fazem referência à época 

pesquisada.  

Os jornais dão, com maior precisão, informações sobre os atrativos turísticos em 

Penedo. As reportagens jornalísticas utilizadas são oriundas dos periódicos regionais do 

Estado do Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, O Fluminense, Tribuna da Imprensa e Jornal 

do Commercio. A escolha se deve pelo majoritário número de matérias sobre Penedo 

encontradas nesses dois veículos de informação, em pesquisa preliminar, no site da 

Hemeroteca da Biblioteca Nacional.  

 Os periódicos foram analisados qualitativamente. Além disso, foi elaborado um 

quadro-resumo com os atrativos turísticos encontrados para cada década, que será 

apresentado mais adiante. O foco destas tabelas é apontar quais eram os atrativos 

oferecidos, seus principais inventores e responsáveis. As tabelas seguem a mesma 

estrutura e apresentam os seguintes itens: 

 Ano de registro: data da publicação do periódico. É colocada na tabela a primeira 

reportagem encontrada sobre o atrativo, de acordo com a década analisada.  

 Atrativo turístico: refere-se ao item que motiva o deslocamento de visitantes ou 

a produtos e/ou lugares voltados para os turistas.  

 Breve caracterização: explicação curta sobre o atrativo e quem é o responsável 

por sua produção.  
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 Fonte:  nome do periódico e localização da reportagem encontrada.  

 

2.3.1 A década de 1970   

Nesse período, foi notado que a maior parte dos atrativos turísticos de Penedo 

associados à imigração finlandesa está relacionada a atividades produzidas pelos próprios 

imigrantes e por seus descendentes. O evento de maior destaque referente ao turismo foi 

a comemoração dos cinquenta anos da chegada dos finlandeses no Brasil, que mobilizou 

os imigrantes para sua realização e proporcionou maior divulgação do destino.  

Conforme afirma Gilmar Mascarenhas (2005), naquela década, Penedo ainda não 

era uma opção conhecida de destino turístico no estado do Rio de Janeiro. A localidade 

era conhecida como “Fazenda Penedo”, pertencente à cidade de Resende, que, apesar do 

potencial, ainda não era um núcleo turístico devido ao “número reduzido de hotéis, boas 

vias de acesso e de maior energia elétrica” (FIRJAN, 1977 apud MASCARENHAS, 

2005, p. 118).  

Para Eva Hildén (1989), houve crescimento da urbanização, da cadeia hoteleira e 

do número de turistas naqueles anos. Esse crescimento se deu, em parte, segundo a autora, 

pela chegada da energia elétrica às residências de Penedo. Isso foi possível graças à 

Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende. A eletrificação fez com que chegassem 

mais hotéis e os meios de hospedagem, por sua vez, trouxeram mais turistas, consolidando 

Penedo como um destino turístico.  

Gustavo Praça (2018), em entrevista, concorda que na década em questão houve 

um aumento de hotéis na localidade.  Segundo ele, a qualidade da destinação piorou por 

conta desse grande aumento repentino de pousadas. A piora se deu pelos impactos do 

crescimento desordenado de visitantes de estabelecimentos hoteleiros. A hospedagem 

“caseira” dos finlandeses foi dando lugar a uma hospedagem profissional para atender ao 

crescente público que vinha para Penedo.  

Parece ter ocorrido também um aumento de atrativos para serem conhecidos pelos 

visitantes. Se, nos anos 60, o carro chefe do turismo finlandês era a convivência com os 

imigrantes em suas casas – improvisadas como pousadas –, as festividades do Clube 

Finlandês aos sábados, a partilha das refeições e hábitos como a sauna, na década seguinte 

foi possível listar doze novos motivos para visitar Penedo, conforme aponta a tabela 

abaixo.  
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TABELA 3: atrativos turísticos de Penedo na década de 1970 

Ano de registro Atrativo 

turístico 

Breve caraterização Fonte 

20/01/1970 Massagem  Massagista finlandês 

Godofredo Bertell65. 

Jornal do Brasil – 

Caderno B  

20/01/1970 Tapeçaria  Tapetes produzidos 

principalmente pela 

artista Eila Ampula66. 

Jornal do Brasil – 

Caderno B 

08/04/1972 Características 

ambientais do 

lugar 

Temperatura fria e 

existência de 

eucaliptos67.  

Jornal do Brasil – 

Caderno B 

31/08/1972  Sauna pública  Lugares destinados a 

banhos de sauna 

mediante pagamento. 

Jornal do Brasil  

05/08/1973  Atelier Eila 

Ampula 

Espaço de exposição das 

obras da artista. 

Jornal do Brasil 

25/10/1973 Velas decorativas  Produção de velas 

coloridas e perfumadas68. 

Jornal do Brasil – 

Caderno de 

Turismo.  

25/10/1973 Sítio das 

Castanheiras 

Casa de Dona Liisa 

Uuskallio.  

Jorna do Brasil – 

Caderno de 

Turismo 

Ano de 1974 Grupo de danças 

finlandesas 

Danças típicas da 

Finlândia do início do 

século XX. 

Sérgio Fagerlande, 

(2015ª , p. 314)  

19/01/1979 Objetos em 

cerâmica  

Comercializados como 

artesanato por Helkka e 

Maarit.  

Jornal do Brasil – 

Serviços – Caderno 

B 

19/01/1979 Festa dos 50 anos Evento realizado em 

20/01/1979, em 

comemoração aos 50 

anos de imigração para 

Penedo. 

Jornal do Brasil – 

Serviços – Caderno 

B 

Fonte: elaboração própria.  

                                                             
65 Informação complementada, retirada da reportagem do Jornal do Brasil relativa à data de 20 de março 

de 1972, no Caderno B.  
66 Foi encontrada, em uma reportagem de 19 de junho de 1975, no Jornal do Brasil, uma menção de 

produção de tapeçaria pela família Bertell, sem muitos detalhes. De acordo com Eva Hildén (1989) e Sérgio 
Fagerlande (2015), esse tipo de artesanato se tornou comum em Penedo. No entanto, os trabalhos de maior 

destaque são da artista Eila Ampula.  Nos jornais pesquisados foram encontrados diversos registros sobre 

a tapeçaria da artista. Não houve ocorrências de outras pessoas atuando na confecção de tal produto.  
67 Segundo a reportagem, essas duas características do destino turístico davam a sensação de se estar na 

Finlândia.  
68 A reportagem não menciona quem eram os responsáveis por esse tipo de artesanato. De acordo com 

Sérgio Fagerlande (2015; 2018) quem fazia esse tipo de trabalho naquela década eram Martii e Aili 

Aaltonen. Com o sucesso do produto, outras pessoas, imigrantes finlandeses e outros comerciantes locais, 

passaram a fabricar e a vender artefatos semelhantes.  
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A principal atração do lugar não era mais a convivência próxima com os 

imigrantes finlandeses, mas as atividades por eles oferecidas como um produto turístico. 

Esses atrativos faziam um apelo às tradições trazidas da Finlândia, mas, na verdade, 

tratavam-se de invenções capazes de favorecer e de facilitar a comercialização de 

produtos aos turistas como uma forma de sobrevivência.  

Dentre os atrativos de maior destaque citados na tabela anterior encontram-se as 

obras de Eila Ampula, as massagens de Frederico Bertell e os produtos feitos 

artesanalmente, comercializados por diversos imigrantes. Houve também a criação do 

grupo de danças folclóricas e a festa dos 50 anos da imigração finlandesa. Estes dois 

últimos reforçaram a ideia de Penedo como um atrativo turístico finlandês.   

A artista plástica Eila Ampula (1997), ao narrar sua história, conta que decidiu 

pintar na adolescência. Ela relata que nunca gostou de estudar. Interessou-se pelas artes 

em Penedo. Toivo Suni, um dos imigrantes próximos a Toivo Uuskallio, pintava por 

hobby e foi quem incentivou Eila Ampula a investir nas artes. Outra influência importante 

em seu trabalho, segundo ela, foi Portinari.  

Segundo Ampula, o próprio Portinari disse a ela “que não precisava de cursos para 

aprender a pintar. Que iria aprender sozinha” (1997, p. 30). Foram apenas dois encontros 

com o artista, mas foi o suficiente para encorajá-la a expor seus trabalhos. Desde então, 

ela se dedicou à produção de obras de arte. Sua expressão artística de maior 

reconhecimento foi a elaboração de tapetes. De acordo com Eva Hildén (1989), suas obras 

se tornaram famosas em Penedo como uma expressão das artes plásticas dos imigrantes 

finlandeses.  

FIGURA 27 

Tapeçaria confeccionada por Eila Ampula, Santa Ceia. Fonte: CAMEJO (2008)69. 

                                                             
69 Disponível em: <http://ruicamejo.blogspot.com/2008/11/morre-aos-92-anos-eila-ampula-mais.html>. 

Acesso em: 12 de dezembro de 2018.  
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Outra história interessante é a de Godofredo Bertell. Segundo Danuzia Bárbara 

(1979), responsável pela matéria sobre os cinquenta anos da colônia finlandesa, publicada 

no Jornal do Brasil, Godofredo Bertell era um agricultor que veio para Penedo em 1929. 

Por conta do fracasso da colônia, decidiu mudar-se para a cidade do Rio de Janeiro. Lá, 

aprendeu a fazer massagens e se tornou famoso nesta área. Bertell conta à repórter que, 

no seu portfólio de clientes, estava o presidente Getúlio Vargas. Ao retornar para a 

colônia, na década de 1970, resolveu abrir um espaço para massagens junto ao hotel e ao 

restaurante de sua família70. Sua massagem classificada como “finlandesa” tornou-se um 

dos atrativos turísticos.  

 

FIGURA 28 

Godofredo Bertell fazendo massagem. Fonte: Institute of Migration, Turku. 

 

Paralelos a esses dois casos, existiam, no período em questão, os diversos 

trabalhos de artesanato produzidos pelos finlandeses. Entre eles, destacam-se a produção 

de velas decorativas iniciadas por Martti Aaltonen, a loja de trabalhos manuais de Helkka 

e Maarit e os condimentos produzidos no Sítio das Castanheiras, de Liisa Uuskallio. 

Conforme conta Eva Hildén (1989), não ocorria apenas a compra do produto. Junto à 

experiência eram contadas as diversas histórias da colônia, o que, segundo a autora, 

agregava valor cultural ao artigo comercializado. Não se tratava, portanto, de simples 

produtos à venda, mas da própria finlanidade comercializada através deles.  

 

                                                             
70 A família Bertell veio para a região em 1929, junto com Toivo Uuskallio. Foi uma das primeiras a investir 

na hospedagem de visitantes. Na década de 1970 há uma ocorrência da abertura de uma sauna e de um 

restaurante separados da hospedagem, algo não muito comum para o período.  
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FIGURA 29 

Marti e Aili Aaltonen em sua loja de artesanato com velas. Fonte: Revista Manchete (1975)71. 

 

 

Cabe ressaltar que os atrativos do período anterior, como o artesanato em bucha, 

as geleias, os doces, a sauna e o Clube Finlandês permaneceram ainda como uma tradição 

que deveria ser conhecida pelo turista em Penedo.  

Os produtos que tiveram sucesso em sua comercialização perante os turistas 

passaram a ser vendidos também por outras pessoas não pertencentes ao grupo, sob a 

insígnia de serem de origem finlandesa. Um retrato disso pode ser visto principalmente 

no artesanato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=004120&pasta=ano%20195 >. 

Acesso em: 18 de dezembro de 2018.  
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        FIGURA 30      FIGURA 31 

 

 

 

Carmen Mena Barreto e sua confecção de 

cortinas e almofadões72. Fonte: Revista 

Manchete (1975)73. 

 Wanda Carrano e seu artesanato, considerado 

por ela finlandês74. Fonte: Revista Manchete 

(1979)75. 

 

As saunas, pelo seu sucesso na década anterior, ganharam autonomia com relação 

aos hotéis, já sendo possível, à época, frequentar uma sauna sem estar hospedado em 

Penedo. Elas eram chamadas de “saunas públicas”. Mediante pagamento, era possível 

usufruí-las. No período, já existiam brasileiros e outros imigrantes além dos finlandeses 

frente ao negócio das saunas, conforme consta em reportagem no Jornal do Brasil76. 

 

                                                             
72 Jornalista aposentada e mãe de Baby Consuelo. Informações contidas na reportagem da revista.  
73 Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=004120&PagFis=154046&Pesq=Hotel%20Daniel

a>. Acesso em: 19 de dezembro de 2018.  
74 Wanda Carrano e seu marido, João Carrano, são brasileiros, oriundos de Minas Gerais. Mudaram-se para 
Penedo no ano de 1955. Desde então, ela e o marido começaram a produzir artesanatos que os próprios 

denominam como “finlandeses”. Essas informações foram obtidas pela Revista Manchete, na mesma 

reportagem em que foi obtida a fotografia.  
75 Edição publicada em 17 de fevereiro de 1979. Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=004120&PagFis=183175&Pesq=finlandeses>. 

Acesso em: 19 de dezembro de 2018 
76 Publicado em 31 de agosto de 1972. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&PagFis=65538&Pesq=sauna>. 

Acesso em: 19 de dezembro de 2018. 
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FIGURA 32 

Sauna Pública, 1970. Fonte: Institute of Migration, Turku. 

 

A mesma coisa pode ser afirmada em relação aos doces. Em uma das reportagens, 

é apresentada uma loja de doces finlandeses famosa em Penedo, a Casa Girassol, 

comandada por Dona Andina. Ela é uma senhora de origem portuguesa que tinha bom 

relacionamento com os imigrantes finlandeses e se utilizava dessa familiaridade com a 

finlanidade para a comercialização de seus produtos.  

Cabe destacar, ainda na década de 1970, a festa de comemoração dos cinquenta 

anos da colônia finlandesa. Houve a mobilização, por parte dos imigrantes finlandeses, 

para fazerem um evento não somente na intenção de rememorar a chegada ao Brasil, mas 

também de realizar a promoção de Penedo como um atrativo turístico finlandês (PRAÇA, 

2018). O evento foi amplamente divulgado por jornais e revistas da época, segundo Sérgio 

Fagerlande (2015b).  

Em reportagem feita pelo Jornal do Brasil na véspera do evento, a jornalista 

Danúzia Barbara77 divulgou a data e a programação da festa. A realização seria no dia 20 

de janeiro de 1979. Haveria em Penedo a inauguração de um monumento em homenagem 

aos cinquenta anos da colônia, um coquetel de comemoração e um baile, no Clube 

Finlandês.  

 

                                                             
77 Reportagem publicada em 19 de Janeiro de 1979. Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&PagFis=193029&Pesq=sauna%20p%

C3%BAblica>. Acesso em: 19 de dezembro de 2018.  
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FIGURA 33 

  
Festejos dos 50 anos da imigração finlandesa. Fonte: Revista Manchete (1979)78. 

 

 

Sérgio Fagerlande (2015b) confirma o acontecimento das atividades relatadas por 

Bárbara (1979).  Ele conta que os finlandeses, no referido dia, vestiram-se com os trajes 

“folclóricos nacionais” (conforme podem ser vistos nas figuras acima) e dançaram polkas, 

jenkas, tango e outros ritmos que consideravam “tradicionais” da Finlândia. Ele explica, 

em entrevista, que os “trajes nacionais” são inspirados em roupas de festa trazidas pelos 

imigrantes a Penedo. As peças receberam adaptações para as atividades de dança e uma 

presença maior das cores azul e vermelho. Helena Hildén (2018) explica que o azul 

representa os lagos da Finlândia e o vermelho é uma cor usual no país, pois se destaca em 

uma paisagem embranquecida pela neve.  

Em seu livro de memórias, Eva Hildén (1989) faz um breve relato sobre a 

cerimônia que antecedeu o coquetel e o baile:  

 

No dia 20 de janeiro de 1979, celebramos a festa principal, que começou 

solenemente com a execução dos hinos da Academia Militar das Agulhas 

Negras. No palanque estavam o prefeito municipal, Noel de Carvalho, e outras 

autoridades locais, e alguns visitantes oficiais da Finlândia. Houve discursos e 

a declamadora finlandesa Lempi Ikävalko apresentou o poema de sua autoria, 

“Como uma revoada de pássaros”, alusivo à vida dos penedenses durante os 

cinquenta anos de existência da colônia (HILDÉN, ibid., p. 106).  

 

Sérgio Fagerlande (2015b) complementa que, na referida data, foi lançado um 

livreto com depoimentos de imigrantes sobre a vida em Penedo, da sua chegada ao dia da 

                                                             
78 Edição publicada em 17 de fevereiro de 1979. Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=004120&pasta=ano%20195>. Acesso em: 18 de 

dezembro de 2018.  
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comemoração. A obra foi financiada pela Prefeitura de Resende com o apoio do prefeito 

Noel de Carvalho Neto.  

A exceção à regra da construção de atrativos turísticos pelos finlandeses neste 

período é a tradição da Lua de Mel. Segundo Gustavo Praça (2018), seu pai foi o 

responsável por essa invenção. No tempo em que possuía uma agência de viagens 

chamada Itatiaia Turismo, ele buscava oferecer aos recém-casados a oferta de 

hospedagem em Penedo. Segundo Praça (2018), seu pai fazia uma busca minuciosa nos 

cartórios para vender a essas pessoas os hotéis em Penedo e, como havia dificuldades de 

comunicação para as reservas diretas entre turistas e rede de hospedagem, ele atuava 

como um intermediário. Após ter vendido sua agência de viagens, resolveu se mudar de 

vez para Penedo e abrir um hotel, ao qual deu o nome de Hotel Daniela. Ele continuou a 

atuar no seguimento da “Lua de Mel”, trazendo diversos casais ao seu meio de 

hospedagem. Cabe lembrar que Frederico de Carvalho79 sempre buscou manter uma 

imagem de um hotel representativo da colônia finlandesa, no qual oferecia alguns doces 

e pães produzidos pelos imigrantes, além da sauna.   

 

2.3.2 Os anos 1980  

Sobre a década de 80, o único registro de memória encontrado foi o de Eva Hildén 

(1989). Outras informações sobre Penedo e o turismo relacionado à imigração finlandesa 

foram achados apenas em periódicos. É possível notar que ainda há uma continuação na 

invenção de atrativos turísticos. Percebeu-se ainda que, nesse período, alguns dos novos 

atrativos não foram criados por imigrantes finlandeses, mas traziam em si a marca da 

finlanidade. O atrativo de maior destaque é o Museu Finlandês. Apesar de ter sido criado 

em meados da década de 1970, somente nos anos 1980 ganhou repercussão como um 

espaço de memória da colônia finlandesa.  

Eva Hildén (1989) relata que, no período, Penedo ganhou linhas telefônicas para 

residências e casas comerciais. Antes só havia um telefone público, onde fica atualmente 

o Largo da Finlândia. A rua que era considerada a principal – atual Avenida das 

Mangueiras – ganhou asfaltamento. Penedo também recebeu uma linha de ônibus local, 

de hora em hora, fazendo o trajeto de ida e volta entre Penedo e Resende.  

                                                             
79 Pai de Gustavo Praça e fundador do Hotel Daniela. 
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Houve, também nesse período, a modernização dos hotéis. Apesar de contarem 

com poucos quartos, já tinham hospedagens com piscina, quadras esportivas e 

eletrodomésticos modernos.   

Junto com todos esses progressos, Hildén (1989) comenta que veio a poluição e a 

degradação da natureza. Esse processo se deu pelo crescimento urbano desordenado da 

localidade. A autora comenta também que o lugar deixou de ser tranquilo nos finais de 

semana. O grande número de turistas causava, segundo a autora, “perturbação sonora” no 

local (HILDÉN, ibid., p. 108). Ela ainda comenta que, naquele período, havia poucos 

imigrantes finlandeses na região. Dos cerca de três mil habitantes de Penedo, apenas 

quarenta haviam nascido na Finlândia. Os descendentes desses imigrantes, segundo ela, 

foram para outros lugares para estudar e trabalhar, só ficando aqueles entraram no ramo 

da atividade turística. 

É interessante perceber que o depoimento de Eva Hildén (1989) vai ao encontro 

daquilo que foi achado sobre os novos atrativos turísticos, como veremos a seguir.  

Percebe-se que houve um aumento de atrações que se colocam com uma identidade 

finlandesa, embora tais atrações estejam sob comando de pessoas de outras 

nacionalidades, conforme apontam os conteúdos das reportagens jornalísticas 

identificadas abaixo.  

 

TABELA 4: atrativos turísticos de Penedo na década de 1980 

Ano de registro Atrativo turístico Breve caraterização Fonte 

22/11/1980 Casarão80  Aberto para 

hospedagem e visitas.  

Jornal do Brasil – 

Caderno B 

20/10/1982 Licores  Bebida alcoólica feita 

da fermentação de 

frutas.  

Jornal do Brasil – 

Caderno B, p. 11 

31/03/1985 Chocolate Vendido líquido como 

chocolate quente e em 

forma de bombons.  

Jornal do Brasil – 

Turismo 

12/06/1985  Museu Finlandês  Espaço voltado para a 

memória da imigração 

finlandesa.  

Jornal do Brasil – 

Suplemento 

Especial, p. 5 

                                                             
80 Tratava-se da Casa Grande onde os finlandeses moraram inicialmente em 1929. O novo gestor abriu a 

hospedagem para visitação de curiosos. Havia também um restaurante que servia um café adjetivado como 

“finlandês”. O hotel era divulgado como o antigo Casarão do Mosteiro de São Bento e a primeira residência 

dos finlandeses no Brasil.  
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Ano de registro Atrativo turístico Breve caraterização Fonte 

06/03/1988 Passeios de 

charretes e cavalo 

Uso de animais para 

transporte e passeio no 

local81. 

Jornal do Brasil – 

Viaje conosco, p. 

15 

06/03/1988 Cachoeiras e 

apreciação da 

natureza 

Banho nas cachoeiras e 

contemplação da 

paisagem82 

Jornal do Brasil – 

Viaje conosco, p. 

15 

01/03/1989 Bonecas  Bonecas com roupas 

típicas da Lapônia, 

norte da Finlândia.  

Jornal do Brasil – 

Viagem, p. 3 

08/10/1989 Trutas Peixe associado a uma 

comida típica dos 

imigrantes da região.  

Jornal do Brasil – 

Revista Programa, 

p. 4 

01/03/1989 Artigos de cama 

mesa e banho 

Toalhas, panos de 

prato, entre outros.  

Jornal do Brasil – 

Viagem, p. 3 
Fonte: elaboração própria.  

Dentre os atrativos mencionados, somente o Museu Finlandês está sob o comando, 

efetivamente, de um finlandês. O museu foi uma ideia de Eva Hildén. Segundo ela, em 

seu livro de memórias (1989), muitos turistas perguntavam sobre a história dos imigrantes 

finlandeses quando iam comprar doces e artesanato em sua lojinha. Decidiu, então, fazer 

uma sessão da loja voltada para memória dessa imigração, em especial, de sua família. 

Com o crescimento do acervo, mediante doações, ela resolveu criar o referido museu na 

década de 1980. O lugar se tornou o espaço de memória dessa imigração, voltado 

principalmente para turistas. No entanto, a maior atração do lugar era a sua fundadora.  

Dizia Hildén (1989) que a peça mais interessante do museu era ela mesma; os objetos lá 

depositados só faziam sentido mediante sua narrativa sobre eles.  

 

2.3.3 A década de 1990 até 1997  

Sobre este período não foram encontrados relatos de memória. Nem mesmo entre 

os entrevistados para este trabalho, não havia nada marcante referente ao momento que o 

diferenciasse dos períodos anteriores. No entanto, nas reportagens de turismo nos 

periódicos, nota-se uma mudança de atrativos em Penedo. Começa-se a investir mais em 

eventos comemorativos para a atração de visitantes e tenta-se imprimir, nessas 

festividades, uma finlanidade. 

 

                                                             
81 Os passeios de charrete e a cavalo em Penedo existiam desde a década de 1970. No entanto, é a primeira 

vez que aparecem associados a colônia de imigração finlandesa.  
82 É a primeira vez que a contemplação da natureza e o banho nas cachoeiras aparecem vinculados a colônia 

de imigrantes finlandeses.  
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TABELA 5: atrativos turísticos de Penedo na década de 199083 

Ano de 

registro 

Atrativo turístico Breve caraterização Fonte 

05/12/1992  Casa do Chocolate Venda de bombons, 

barra de chocolates e 

bolos. 

O Fluminense – 3º 

caderno – Turismo 

16/02/1995 Sorvete finlandês Sorvete dito “finlandês”, 

criado por uma família 

de italianos que prefere 

não se identificar. 

Tribuna da 

Imprensa, p. 6 

10/08/1995 Encontro de 

Motociclistas 

Encontro de 

motoqueiros, em especial 

dos admiradores da 

marca Harley Davidson. 

Jornal do 

Commercio – 

Viagens,  p. A20 

18/03/1996 Semana Santa Comemoração da 

Semana Santa na 

localidade. 

Jornal do 

Commercio – 

Viagens, p. D4 

29/04/1996 Dia das Mães Incentivo à 

comemoração do Dia das 

Mães na localidade. 

Jornal do 

Commercio – 

Viagens, p. D6 

17/06/1996 Festa Junina Divulgado como festa 

junina finlandesa, 

comemorada no mês de 

junho.  

Jornal do 

Commercio – 

Viagens, p. D7 

23/08/1996 Festival de trutas Evento com restaurantes 

servindo trutas 

preparadas dos mais 

diversos tipos. 

Jornal do 

Commercio – 

Viagens, p.  D5 

06/12/1996 Natal Hotéis decorados para a 

festividade. Indicação de 

comemoração da data na 

localidade. 

Jornal do 

Commercio – 

Viagens, Caderno 

D, capa. 
Fonte: elaboração própria. 

Cabe salientar que o Clube Finlandês e o Museu Eva Hildén ainda representam, 

no período em questão, atrações importantes para os interessados em conhecer a memória 

e os costumes finlandeses. Contudo, nas reportagens, eles ganham um papel secundário 

diante dos eventos promovidos.  

Outra questão curiosa está relacionada à comida, em especial aos doces. Os que 

tinham maior repercussão nesse período eram o chocolate e o sorvete.  De acordo com 

João84, que diz ser o primeiro dono da primeira fábrica de chocolates e sorvetes da região, 

a prática da venda de chocolates já vem sendo feita por ele e pela família, de origem 

                                                             
83 Até o ano de 1997.  
84 O depoente pediu que seu sobrenome não fosse divulgado.  
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italiana, desde o final da década de 60, com a comercialização de bombons. Apenas 

durante a década de 1990 ele conseguiu estabelecer sua loja. A ideia do sorvete se deu 

por conta do verão. Como neste período faz muito calor em Penedo, ele decidiu começar 

com o negócio e diz ter se inspirado em outros destinos turísticos do Sul do Brasil. Neles, 

segundo João, vende-se chocolates no inverno e sorvetes no verão. 

Ele diz não ter relações diretas com os finlandeses, mas que usa do nome para 

atrair visitantes. Outro depoente, ao comentar sobre a fábrica de chocolate, diz que a ex-

esposa de João era bem relacionada com o grupo de imigrantes finlandeses e que por isso 

essa questão não se apresentou como um problema.  

 João afirma que houve uma divisão das lojas entre os membros da família e que 

isso deu origem a outras lojas e formas de produção de sorvete e chocolate, mas que o 

dele é o único fabricado em Penedo.  

No mesmo sentido seguido pela loja de João, em 1998 ocorre uma mudança 

radical no turismo finlandês em Penedo com a inauguração da Pequena Finlândia. Há 

uma reinvenção da finlanidade por meio da criação de um shopping center. Esse evento 

torna-se um marco de uma mudança brusca que rompe com a lógica de criação dos 

atrativos que vinham sendo desenvolvidos desde o surgimento de Penedo como um 

destino turístico. Essa questão será melhor trabalhada no próximo capítulo.  
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3 - OS USOS DA FINLANIDADE NO TURISMO CONTEMPORÂNEO EM 

PENEDO – RJ  

 

3.1 UMA NOVA ERA: A PEQUENA FINLÂNDIA E A REINVENÇÃO DAS 

TRADIÇÕES 

 

Procura-se demonstrar neste tópico a Pequena Finlândia como uma mudança no 

paradigma do fazer turístico de Penedo. Desde o seu início, em 1998, até os dias atuais, 

o processo gerado pelo empreendimento marcou uma nova era no cenário do turismo 

local. A iniciativa está vinculada ao imaginário do “Papai Noel” que é apresentado pelos 

seus criadores como uma tradição da imigração finlandesa local, abrindo caminhos para 

novos imaginários sobre sua destinação turística. A situação ganha complexidade por 

conta de o atrativo turístico ter se tornado o principal motivo de visita ao bairro. Todas 

essas mudanças trouxeram novas configurações espaciais e sociais na localidade. 

 

3.1.1 As ideias em torno do atrativo turístico 

De acordo com Sergio Fagerlande (2015a), a Pequena Finlândia85 surgiu de um 

grupo de comerciantes que acreditava que o número de visitantes em Penedo estava 

diminuindo e que essa redução poderia ser uma tendência em longo prazo. A razão para 

tal suspeita era a crença numa ausência de um atrativo turístico que tivesse maior apelo 

relacionado a uma representação finlandesa:  

 

Esse conjunto comercial foi construído por empreendedores locais 

preocupados com a queda da movimentação do turismo local. A antiga 

capacidade de atrair turistas através de uma visitação ligada às tradições 

finlandesas ia sendo esvaziada por não haver no lugar nada que representasse 

essa presença finlandesa, somente o Clube Finlândia, suas danças aos sábados 

e o museu, onde era contada a história da antiga colônia. Os antigos moradores 

finlandeses haviam quase todos falecidos, e a sauna não era mais uma 

novidade. Não havia em Penedo uma arquitetura que pudesse ser chamada de 

finlandesa, e por isso essa imagem local estava pouco representada. 

(FAGERLANDE, 2015b, p. 286)  
 

A ideia desses comerciantes era criar algo que representasse a Finlândia na colônia 

finlandesa. De acordo com o autor, o grande atrativo de Penedo era a presença de 

finlandeses no local dispostos a atender visitantes. Contudo, a presença de pessoas dessa 

                                                             
85 Cabe ressaltar que a Pequena Finlândia se refere à minicidade descrita por Frossard (1994). A Casa do 

Papai Noel é uma das diversas casas comerciais dentro da vila que é classificada por Sérgio Fagerlande 

(2018a) como um shopping.  
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nacionalidade na localidade era algo incerto diante do envelhecimento e mudança de 

moradia. Os que ainda existiam não eram suficientes para atrair visitantes como antes. 

Outra questão usada como justificativa do projeto era que os atrativos existentes não 

possuíam um apelo visual que atendesse as novas necessidades dos turistas: 

 

A partir da percepção de que era necessário mostrar essa imagem não somente 

através de hábitos como danças ou artesanato, mas também na arquitetura, essa 

necessidade se refletiu na construção da Pequena Finlândia/ Casa de Papai 

Noel de Penedo, que veio tornar mais evidente a quem visita Penedo qual é 

essa imagem finlandesa. Ter um lugar para ser fotografado, que possa ser 

lembrado como algo finlandês passou a ser elemento fundamental para o 

turismo, seguindo a ideia da representação que ocorreu em diversas partes do 
mundo com relação às cidades turísticas. (FAGERLANDE, 2015b, p. 288) 

 

Para Sergio Fagerlande (2015b), naquele período, os atrativos de Penedo 

existentes que se identificavam como finlandeses não possuíam em sua aparência uma 

atratividade capaz de mobilizar pessoas para visitação. Foi preciso construir um lugar 

onde o imaginário dos visitantes pudesse ser atendido.  

Para melhor entender a afirmação anterior, cabe um breve esclarecimento sobre o 

conceito de imaginário e sua relação com o turismo. De acordo com Michel Maffesoli 

(2001), o imaginário não é um conceito que possui uma definição exata, mas é uma “aura” 

repleta de significados que envolve as coisas. Essa “aura” é construída mentalmente e de 

forma coletiva e não se trata de uma oposição à factualidade. A questão rompe com a 

ideia de uma verdade absoluta concreta e relaciona-se ao que as pessoas concebem sobre 

uma determinada realidade a partir de sua vivência cultural.  

De forma mais direta, Juremir Machado da Silva (2012) define imaginário como 

um reservatório que agrega experiências de vida, ícones, sentimentos, lembranças e 

formas de entendimento sobre as coisas. Em diálogo com esses autores, Susana Gastal 

(2005) fala de imaginário como um museu criado em nossa mente: o acervo, ao entrar em 

contato com a realidade, é acionado para desencadear uma série de associações que forma 

a imagem turística pelo turista. Portanto, para a autora em questão, os imaginários formam 

as imagens e não ao contrário.  

A imagem turística, de acordo com Xeraldo Pereiro e Filipa Fernandes (2018, p. 

359) “é um conjunto de representações mentais do conhecimento ou crenças sobre os 

atributos físicos do destino turístico no seu conjunto” agregado de valoração e 

sentimentos. Não se trata apenas de uma paisagem ou cenário, ela é vista também como 

uma espécie de discurso que fala sobre os aspectos e as identidades coletivas.  
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John Urry (2001) complementa a questão afirmando que o imaginário sobre 

determinado destino turístico é construído antes de sua visitação. É produzido com o 

auxílio dos diversos meios de comunicação: jornais, revistas, cartões postais, filmes, entre 

outros. E os turistas buscam nos destinos sinais desse imaginário no decorrer de sua 

viagem.  

Essas questões podem trazer alguns esclarecimentos sobre a fala de Sergio 

Fagerlande e a escolha do grupo de empresários de construir uma cidade finlandesa do 

Papai Noel. Pelo relato dado por ele em seus diversos artigos sobre o assunto, parecia 

mais atraente e seguro para esses comerciantes investir em um atrativo que acreditavam 

ser uma demanda do imaginário dos futuros clientes do que aventurar-se em algo que se 

mostrava decadente.  

Conforme explica Sergio Fagerlande (2018a), o referido empreendimento preferiu 

seguir uma tendência de criação de atrativos que pudesse ter um apelo global a seus 

visitantes sem a necessidade de uma laboriosa associatividade entre os signos dos 

elementos culturais locais. 

 

A partir dos anos 1990, Penedo passou a acompanhar uma nova tendência 

relacionada ao turismo em diversas áreas do mundo. A mercantilização das 

cidades e a grande competição entre elas também atingiu as pequenas cidades, 
e o turismo tem uma forte relação com essas questões ligadas à imagem das 

cidades e à criação de lugares para o turismo. (FAGERLANDE, 2018a, p. 14)  

 

Fagerlande (2018b) explica que a criação de atrativos turísticos com temas 

relacionados a imaginários coletivos globalizados, que ele conceitua como “cenarização”, 

é uma tendência dos destinos turísticos. Neste quesito, prefere-se dar ênfase a elementos 

de fácil identificação global pelos turistas do que a aspectos locais.  

Para Maria da Glória Lanci da Silva (2004), as cidades são cenarizadas para 

realçar aspectos visuais almejados pelos turistas. Nesta era, complementa a autora, as 

imagens de um lugar tomam protagonismo diante do descobrimento de significados 

atribuídos pela comunidade. Os empreendimentos cenarizados buscam primordialmente 

atendimento a uma ótica econômica e a produção “real” de cidades “imaginadas” fica 

condicionada a uma valorização maior do “parecer” do que do “ser”. O turismo, nesse 

caso, torna-se uma indústria produtora de um “lugar mercadoria” para o atendimento das 

necessidades dos turistas.  

Questão semelhante havia sido abordada por Dennison Nash (1995) quando se 

refere ao turismo como uma forma de imperialismo estabelecido pelos visitantes às 
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comunidades visitadas. Nessa modalidade, os equipamentos urbanos de uma cidade 

turística são estabelecidos em torno das necessidades dos visitantes e não pela vontade 

dos visitados.  

Para Lineu Castello (2005), a mudança de um lugar é inevitável e passa pela 

invenção de novos equipamentos urbanos para saciar as necessidades do presente de seus 

usuários. Para o autor, uma paisagem não pode ser vista de forma essencialista e imutável; 

assim como as pessoas e suas ideias mudam, os lugares também podem e devem mudar.  

Esse argumento é colocado como uma resposta aos diversos críticos que veem no 

aumento de lojas, shoppings e espaços cenarizados, somente uma forma de 

mercantilização das localidades. Esses lugares que ele chama de “clonados”86 buscam 

suprir os desejos e necessidades de um agrupamento humano do século XXI, contudo, 

não devem necessariamente serem vistos de forma negativa, desde que atendam as 

demandas de seus usuários. Neste sentido, a produção do lugar pelo turismo e a invenção 

de tradições por meio de tematização não precisam ser vistas como uma desvalorização 

da cultura local ou como uma perda, desde que estejam alinhadas também com os anseios 

da comunidade receptora.  

Em complemento à questão, Marta Azevedo Irving (2015) faz um adendo sobre o 

envolvimento da comunidade, para ela, nestes processos de turistificação dos espaços, a 

comunidade local não deve apenas participar para ser considerada incluída, mas precisa 

ser protagonista do processo e estar à frente das decisões sobre o que está sendo feito.  

No entanto, o que é comum no jogo de inclusão e exclusão do turismo87 é pensar 

a inclusão dessas pessoas apenas por uma ótica de renda, empregos e capacidade de 

consumo. O que torna a comunidade uma mera espectadora das decisões colocadas pelas 

grandes corporações e dos interesses individuais políticos (NASCIMENTO; COSTA, 

2015). 

Paralelo a essa discussão e não menos relevante, Margaritta Barretto (2004) alerta 

sobre a importância de definir quem é a comunidade do qual se fala ao se analisar as 

relações entre visitantes e visitados de um destino turístico. Essa comunidade pode ser 

definida por aspectos geográficos, territoriais, culturais, por função social entre outros. 

                                                             
86 Lugares que possuem estruturas e funções semelhantes em diversas localidades do mundo como 

mercados, shoppings, farmácias aeroportos entre outros (CASTELLO, 2005). 
87  As autoras citam o termo “jogo” para evidenciar que em algumas situações as comunidades são excluídas 

ou subincluídas nos processos de turistificação e, em outros momentos, são protagonistas no processo. 



118 
 

Assim, dentre as possibilidades de comunidades poder-se-iam ter grupos indígenas, 

rurais, empresários, lojistas, religiosos etc.  

No caso aqui estudado, a comunidade responsável pela construção da Pequena 

Finlândia foi a Associação dos Hoteleiros e Similares de Penedo (MASCARENHAS, 

2005; FAGERLANDE, 2015; PRAÇA, 2018). Gustavo Praça (2018) conta que apesar da 

autoria do projeto estar sob o mérito da Associação dos Hoteleiros, foi na verdade um 

grupo de empresárias mulheres que iniciaram o processo e mobilizaram o restante dos 

comerciantes.  

De acordo com Sergio Fagerlande (2015b, p. 318), o referido grupo era composto 

por “Maria Aldina Duarte [líder do projeto], proprietária do Hotel Girasssol, Maria 

Cecília Xavier, do hotel Vivenda Penedo, Marie Louisse Göranssön, do Hotel Pequena 

Suécia, Malu Santarita, do Hotel Cacheira e Sílvia Vilas Boas da Casa do Chocolate”. 

Gustavo Praça (2018) relata que nesse grupo, somente os arquitetos tinham vínculo 

familiar com o grupo de imigrantes finlandeses em Penedo. Os demais tinham relação de 

amizade apenas com algumas famílias.  

Para Sergio Fagerlande (2015b, p. 318), havia uma preocupação dessas 

empresárias com o “desenvolvimento turístico da colônia”. A ideia da Pequena Finlândia 

surgiu em 1994 após Sílvia Vilas Boas ter visitado uma Casa do Papai Noel na Finlândia. 

Sílvia sugeriu uma espécie de filial em Penedo e a ideia foi aceita pelo grupo de 

empresárias. Foi então que os arquitetos Alva e Sergio Fagerlande foram contratados para 

pensar a estética arquitetônica e a construção do projeto. Entretanto, conforme mostra o 

depoimento do prefeito Almir Dumay Lima (1999), o mérito da construção do 

empreendimento está popularmente vinculado ao nome de Maria Aldina.  

Para Mário Carlos Beni (2006), é comum que nos destinos turísticos o 

empresariado esteja à frente do seu processo de construção. A justificativa dada pelo autor 

é que seus rendimentos estão relacionados ao crescimento econômico da atividade. 

Todavia, ao contrário do que afirma Sergio Fagerlande sobre o caso de Penedo, este grupo 

limitou a participação da comunidade finlandesa sobre as escolhas relacionadas ao 

empreendimento, relegando-a a um papel passivo. 
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3.1.2 O Projeto  

A ideia de construção da Pequena Finlândia começa a ter menção pública no ano 

de 1994. De acordo com a repórter Lívia Frossard88, a intenção era construir uma 

“minicidade” que ocuparia uma área de 5.7 mil metros quadrados, planejada para ser 

construída entre a Avenida das Mangueiras e a Rua das Velas.  

A minicidade seria preenchida por casas de arquitetura finlandesa que abrigariam 

lojas de artesanato, doces e restaurantes. Além disso, haveria rinque de patinação, 

minilago, anfiteatro, sauna adjetivada como “típica”, fábrica de brinquedos e uma “casa 

de verão” para o Papai Noel. Estava previsto também uma agência dos Correios porque, 

segundo justificativa, a proximidade dela ajudaria no recebimento e envio de cartas que 

o Papai Noel receberia.  

A Pequena Finlândia seria projetada para ser a “cidade” onde residiria o Papai 

Noel. Seria um lugar construído em torno do imaginário de uma vila finlandesa 

considerada “tradicional” decorada para o natal. De acordo com Alva Fagerlande (apud 

FROSSARD, 1994) “através da arquitetura e ambientação, procuramos trazer de volta a 

Finlândia de nossos sonhos”.  

Para a idealização da construção, foram contratados Alva Athos Fagerlande 

adjetivado como “o primeiro bebê a nascer na colônia” e seu filho Sergio de mesmo 

sobrenome. Eles foram escolhidos para dar “autenticidade” ao projeto já que eram vistos 

como finlandeses “autênticos” e por autênticos era entendido, na reportagem, como 

pessoas nascidas na Finlândia ou que possuíssem pais finlandeses. Assim, poder-se-ia 

dizer que a Pequena Finlândia era “finlandesa”, pois seus construtores também eram.  

Os arquitetos teriam a missão de projetar um local onde a finlanidade pudesse ser 

consumida simbolicamente através da imagem, das atividades de recreação e da compra 

de produtos. A iniciativa do empreendimento partiu de empresários locais com apoio da 

Turisrio (FROSSARD, 1994, p. 6). Na opinião da jornalista, a “minicidade vai facilmente 

se incorporar a paisagem de Penedo”.  

Os arquitetos escolhidos foram à Finlândia buscar inspirações arquitetônicas para 

seu projeto (FAGERLANDE, 1999; 2015b). Eles visitaram a Casa do Papai Noel na 

cidade de Rovaniemi e passaram também por vilas nas cidades de Porvoo, Rauma e 

                                                             
88 FROSARD, Lívia. A “Pequena Finlândia” abre fábrica de brinquedos de Papai Noel na minicidade que 

lembra colonizadores. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 05 jan. 1994. Caderno Viagem.  
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Naantali em busca de modelos que eles consideravam típicos de arquitetura finlandesa 

camponesa: 

 

O nosso intuito era de, ao fazermos casas no estilo das tradicionais da 

Finlândia, com as cores que não apenas lembram, mas realmente são as 

mesmas utilizadas lá (os catálogos que de lá trouxemos serviram para 

copiarmos as cores aqui, inclusive com os pigmentos do mesmo fabricante de 

lá), marcamos definitivamente na paisagem a ideia que Penedo era realmente 
uma colônia finlandesa, e que esse era seu grande patrimônio, não somente um 

passado, mas principalmente para seu futuro, por sua natural vocação turística. 

(FAGERLANDE A. A. 1999, p. 24) 

 

 

FIGURA 34 

 
Projeto da minicidade Pequena Finlândia. Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 05 jan. 1994. Caderno 

Viagem. 

 

Ainda na mesma reportagem, Eva Hildén explica qual é a ligação dada entre a 

minicidade temática com a presença da imigração finlandesa em Penedo:  

 

De acordo com a lenda finlandesa, Papai Noel mora na Lapônia, na montanha 

Korvatunturi, que significa montanha com orelhas por causa do formato dos 

picos, que parecem orelhas de um cachorro. Estas orelhas ouvem e observam 

o comportamento das crianças durante o ano inteiro. (HILDÉN apud 

FROSSARD, 1994) 

 

Nota-se que o projeto não tem nenhuma relação com as motivações e hábitos dos 

finlandeses que imigraram para Penedo.89 Entretanto, a lenda da figura natalina aponta 

sua suposta residência na Finlândia,90 logo nada mais criativo e coerente do que ter uma 

                                                             
89 Informações sobre as motivações de vinda para o Brasil dos finlandeses podem ser vistas no primeiro 

capítulo deste trabalho.  
90 De acordo com o antropólogo Lévi-Strauss (2003), o Natal é uma celebração moderna com aspectos e 

fragmentos de uma “velha celebração”. A festa foi difundida pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra 

Mundial. Esse evento possui vestígios em diversas civilizações consideradas pelo cristianismo como pagãs. 
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Casa de Papai Noel em um lugar que se considera a “Finlândia dos trópicos” por seus 

imigrantes (FAGERLANDE, 2018). 

 

3.1.3 Os desdobramentos  

 

 No ano de 1999 houve um Seminário sobre os setenta anos da colônia finlandesa 

e as possibilidades de desenvolvimento de turismo em Penedo.91 Sergio Fagerlande fez 

um discurso descritivo e empolgado sobre o funcionamento da recém inaugurada Pequena 

Finlândia e de seus atrativos: 

 

Nas lojas, onde procuramos incentivar um comércio que preservasse o 

artesanato local de inspiração finlandesa, inclusive com vendedores vestindo 

roupas típicas, dando um ar ainda mais finlandês ao conjunto.  

Ao entrarmos na pequena cidade, através de pórtico inspirado na entrada da 
Catedral de Porvoo, podemos andar por duas ruas, denominadas em 

homenagem a duas das principais regiões finlandesas, Caréias e Lapônia. Essas 

ruas internas também têm em suas placas os nomes em finlandês, assim como 

todas as lojas, que têm seus nomes neste idioma.  

Nas lojas os visitantes encontram grande variedade de oferta de produtos, 

desde restaurante, café, diversões, choperia, lojas de roupas, artesanato e 

também os Correios [...] Ao passarmos por pequena ponte de madeira sobre o 

lago, alcançamos a área que representa a parte rural, a floresta com casas em 

troncos de madeira, à maneira das antigas residência rurais finlandesas. A 

sauna com telhado em grama, pretende mostrar aos visitantes como esse 

verdadeiro orgulho nacional finlandês chegou ao Brasil, através de Penedo, se 
espalhou pelo país. (FAGERLANDE, 1999, p. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Em seu artigo, ele mostra a resistência das igrejas (católicas e protestantes) na França de aceitarem 

inicialmente o Papai Noel, considerado pagão. Ainda de acordo com o antropólogo, essa figura, assim como 
o Natal moderno, foi acolhida pelo cristianismo por meio da ressignificação de sua imagem, que passou a 

ser atrelada a São Nicolau. O jornalista Sérgio Rodrigues (2017) acrescenta, em reportagem para revista 

Veja, que a atual imagem do Papai Noel foi confeccionada pelo cartunista estadunidense Thomas Nast para 

uma campanha publicitária da Coca-Cola em 1930. Quanto a sua residência, existem diferentes lendas. De 

acordo com o site de viagens britânico Opodo, há três rumores sobre a moradia do papai Noel: na 

Groelândia, no Polo Norte e na Lapônia. Os finlandeses, segundo o Jornal britânico “Metro”, acreditam 

que ele vive na Lapônia e que, ao lado de sua casa, existe uma fábrica de brinquedos onde seus elfos 

trabalham para fabricar o desejo das crianças.  
91 O Seminário ocorreu em 09 de abril de 1999 no Clube Finlandês.  
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FIGURA 35 

 
Pequena Finlândia (1998). Fonte: FAGERLANDE (2015a). 

 

Conforme descrito no projeto divulgado por Lívia Frossard (1994), foi construída 

também uma fábrica de brinquedos e uma praça em formato de anfiteatro. Outras coisas 

que não constavam na reportagem foram acrescentadas.  

Foi incorporado ao projeto um espaço para exposições e atividades educativas 

chamado Centro Cultural Sibelius. Na Casa de Brinquedos, foi colocado um trenó com 

cerca de 100 anos de idade, trazido da finlândia. Segundo os arquitetos é o objeto de 

exposição que simboliza o veículo que trouxe o Papai Noel para Penedo.  

 

FIGURA 36 

 
Trenó trazido da Lapônia (2016). Fonte: Site Penedo.com.92 

                                                             
92 Imagem disponível em: https://penedo.com/dentro-da-casa-de-papai-noel-de-penedo-df88a562df2d. 

Acesso em: 15 de jan. 2019. 
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Para o prefeito93 da cidade de Itatiaia, nos primeiros meses de inauguração da 

Pequena Finlândia houve um aumento considerável de visitantes em Penedo e, em sua 

opinião, o empreendimento se tornou um marco na história do turismo da cidade: 

 

Eu sempre digo que a história de Penedo tem duas etapas: antes e depois da 

Casa de Papai Noel. Com este empreendimento, aumentou o movimento 

turístico no local, aumentando, consequentemente, a necessidade de serviços 
públicos, que estamos atendendo na medida do possível, com a presença de 

guardas municipais nos finais de semana em Penedo e Visconde de Mauá. 

(LIMA, 1999)  

 

Não foram encontradas estatísticas sobre os fluxos de visitantes no bairro após a 

inauguração da Pequena Finlândia.94 De acordo com os trabalhos de Mascarenhas (2005; 

2010), Marcão (2009), Cruz (2014) e Fagerlande (2015b; 2018a), há uma percepção por 

parte da população de que o número de turistas aumentou em Penedo após a inauguração 

da Pequena Finlândia e continua a aumentar nos dias atuais. Para Mascarenhas (2005), o 

fluxo turístico tem maior intensidade nos finais de semana, principalmente em torno da 

Pequena Finlândia.  

A Pequena Finlândia foi construída na esquina entre a Avenida das Mangueiras 

com a Rua das Velas com um tamanho de quase 6 mil metros quadados (FAGERLANDE, 

2015) conforme anunciado por Lívia Frossard em 1994. O empreendimento foi adquirido 

de forma cooperativa e os interessados em participar podiam comprar as “lojas” que 

seriam construídas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
93O depoimento foi dado em 1999 pelo então prefeito de Itatiaia Almir Dumay Lima. Cabe lembrar que 

Penedo é um bairro pertencente a esse município.  
94 De acordo com Antônio Leão, ex-secretário de Turismo de Resende entre 2009 e 2017, a região das 

Agulhas Negras, na qual se encontra Penedo, nunca possuiu um sistema para contagem do número de 

visitantes. Há ainda um esforço de se fazer uma estimativa pela ocupação dos hotéis. Todavia, isso não foi 

possível, pois existem diversos meios de hospedagem não cadastrados no Cadastur e a maior parte desses 

lugares não divulga o número de hóspedes por receio de pagar mais impostos.  
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FIGURA 37 

 
Terreno onde foi construída a Pequena Finlândia (1996). Fonte: FAGERLANDE (2018a). 

 

 

De acordo com Sergio Fagerlande (2018a), o local escolhido, apesar de possuir 

alguns comércios voltados para o atendimento ao turista, era uma “esquina vazia”. O autor 

constata que o empreendimento fez com que houvesse mais lojas, novos shopping centers 

e hotéis ao redor voltados para o turismo. Alguns desses empreendimentos “trouxeram 

para a arquitetura elementos finlandeses” (HOTTOLA, 2006 apud FAGERLANDE, 

2018a) representados nas formas das fachadas utilizadas na Pequena Finlândia.  

Os elementos arquitetônicos da Pequena Finlândia assim como dos comércios que 

seguiram a moda do empreendimento são meramente estéticos. Lineu Castello (2005) 

chama isto de “arquitetura de fachada”, recurso que tem sido usado em lugares 

tematizados e parece ser uma tendência principalmente para os locais considerados 

turísticos (CASTELLO, 2005). 

Na análise feita por Sergio Fagerlande (2010; 2018a), a Pequena Finlândia trouxe 

uma “centralidade” do comércio turístico em Penedo. Visto pelo autor de forma positiva, 

o novo centro do bairro tornou-se uma referência turística: 

 

Com relação à questão urbana, acentuou-se um processo de desenvolvimento 

de um novo centro. Penedo não tinha uma concentração comercial definida, 
pois as lojas de artesanato e restaurantes estavam espalhadas, assim como os 

hotéis. Após a inauguração do novo conjunto, o eixo formado pelo cruzamento 

da Rua das Velas com a Avenida das Mangueiras se consolidou como novo 

polo central de Penedo. Ali já estavam o Sorvete Finlandês, a Pizzaria Costa e 

o Restaurante do Fritz, tradicionais empreendimentos locais, e o surgimento de 

novos conjuntos comerciais, como novas lojas, vieram reforçar essa 

centralidade. (FAGERLANDE, 2010, p. 10) 
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Essa “nova centralidade” referida pelo o autor é o agrupamento de comércios e 

lojas voltados exclusivamente para o atendimento do turista. Antes da Pequena Finlândia, 

esse tipo de concentração espacial era inexistente. As lojas e os lugares de interesse 

turístico encontravam-se dispersos no bairro. A construção do empreendimento não levou 

à mudança de lugar dos comércios e pontos turísticos, na verdade, trouxe novos 

empreendimentos para seu redor. Os de maior impacto, na visão dos moradores, foram os 

shopping centers. 

 

FIGURA 38 

 
 Perímetro de shopping centers em torno da Pequena Finlândia/Casa do Papai Noel. Fonte: Google 

Maps.95  

 

Todos os pontos acima marcados em vermelho são shopping centers. Os 

demarcados pelo círculo preto, em verde, são a Casa do Papai Noel e a Pequena Finlândia 

respectivamente. Para Mascarenhas (2005) e Sergio Fagerlande (2018b) a chegada dos 

shoppings ocorreu depois da inauguração bem-sucedida da Pequena Finlândia. Desde 

então, outros empresários decidiram investir neste tipo de condomínio de lojas.  

Em um levantamento feito por Armele Cruz em 2014, Penedo possuía quatro 

shoppings96, sem contar com a Pequena Finlândia. No novo levantamento realizado para 

                                                             
95 Figura criada por meio do site Google Maps em 13/01/19. As informações para a geração da figura foram 

inseridas pelo autor.  
96 Os shoppings identificados pela pesquisadora foram: Shopping dos Duendes, Shopping Roda D’água, 

Shopping Azul e o Shopping Rio das Pedras.  
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esta pesquisa, em 2018, foram encontrados 7 shoppings97, três a mais do que o 

levantamento anterior feito por Cruz (2014). Todos eles estão no perímetro de um 

quilômetro da Pequena Finlândia, com exceção do shopping do Esquilo98. Segundo 

moradores locais, nenhum deles atende à população residente. Todos são voltados aos 

turistas. A população de Penedo quando deseja frequentar algum shopping local se 

direciona ao Shopping Pátio Mix ou ao Shopping Resende, em Resende99. 

Se por um lado a Pequena Finlândia e os shoppings parecem ter resolvido o 

possível problema que seus idealizadores imaginavam quanto à decadência do número de 

turistas, ele não foi eficiente quanto a percepção de desaparecimento da cultura finlandesa 

em alguns segmentos da comunidade. O que se nota é que para os descendentes de 

finlandeses, o turismo parece valorizar mais elementos demandados pelos grandes centros 

emissores de turistas por meio daquele tipo de empreendimento do que aspectos da cultura 

local: 

 

Armele: Você acha que a situação para o Museu melhorou nos últimos tempos 

ou piorou?  
Helena: Piorou. Depois que começaram a construir os shoppings lá em baixo 

piorou a frequência no Museu. O tipo de público que frequenta Penedo mudou. 

Começaram a vir pessoas que não se interessam por cultura, que só querem 

passear nas lojinhas.  

Armele: Quando você acha que foi o melhor período para o Museu?  

Helena: O melhor período foi quando ele foi doado aqui para o Clube 

Finlândia, em 1993 até 1998. O ano de 1998 foi um ano bom, pois a 

inauguração da Casa do Papai Noel ainda trouxe muita gente. Então o Museu 

tinha uma frequência de 500 pessoas por mês e atualmente, a frequência que 

temos é de 200, 230 por mês, caiu pela metade. (CRUZ, 2014, p. 110)100  

 

O trecho acima é parte de uma entrevista feita por Armele Cruz (2014) a Helena 

Hildén, responsável pelo Museu Finlandês. Durante a entrevista, ela relata que 

inicialmente a Pequena Finlândia provocou um aumento de visitantes no museu, 

entretanto, para a entrevistada, esse tipo de empreendimento passou a atrair um turista 

que se interessa mais em consumir do que conhecer a cultura finlandesa.  

                                                             
97 Os shoppings encontrados foram: Shopping dos Vale dos Duendes, Shopping Roda D’água, Shopping 

Azul, Shopping Rio das Pedras, Shopping Terras da Finlândia, Shopping do Esquilo e Casa da Árvore. O 
número não leva em consideração a Pequena Finlândia.  
98 Está aproximadamente a quatro quilômetros de distância segundo o Google Maps. Consulta feita em 

13/01/19.  
99 Município vizinho de Penedo. Penedo possui linhas de ônibus frequentes para Resende. De acordo com 

o Google Maps, a distância do Portal do bairro até os referidos shoppings é de aproximadamente doze 

quilômetros. Na consulta de trajeto feita em 13/01/19, o tempo de percurso foi estimado em dezesseis 

minutos.  
100 Entrevista concedida a Armele Cruz em 20 de janeiro de 2013. A transcrição foi obtida em seu trabalho 

monográfico defendido em 2014, listado nas referências bibliográficas desta dissertação.  
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Essa fala apresenta dois aspectos importantes percebidos em pesquisa de campo: 

o primeiro relacionado à discordância por parte de integrantes dos descendentes de 

finlandeses sobre a representação da finlanidade na Pequena Finlândia; o segundo diz 

respeito à mudança do imaginário do turista sobre o destino, fazendo-o preferir visitar 

alguns lugares e preterir outros.  

Com relação ao primeiro ponto, notou-se em conversa com alguns descendentes 

de finlandeses, que preferiram não se identificar, que a Pequena Finlândia era um “mal 

necessário”. Eles não se sentem representados por esse empreendimento. Entende-se aqui 

por representação “uma forma de traduzir em imagens mentais uma realidade material ou 

uma ideia através de signos” (PEREIRO; FERNANDES, 2018, p. 356). 

 Para eles, isso não tem nenhuma relação aos imigrantes de Penedo e com o que 

eles consideram como cultura finlandesa. Mas o empreendimento se mostrou, pelos seus 

proponentes, uma alternativa eficiente para o local na atração de visitantes. Todavia, fica 

evidente nos anais do Seminário sobre os setenta anos da colônia que, para esses 

descendentes, a melhor maneira de desenvolver o turismo na localidade é “procurar voltar 

às suas origens” (FAGERLANDE A. A. 1999, p. 35).  

Conforme aponta Celso Castro (1999), a construção da identidade de um destino 

turístico não é fixa no tempo, mas resultado de disputas e acordos no interior de uma 

comunidade. Os resultados temporários dessas negociações produzem narrativas a 

respeito da localidade. Essa narrativa ao chegar ao turista antecipa a experiência turística 

na medida em que permite criar imaginários sobre o destino e esses novos discursos sobre 

o lugar iluminam alguns elementos e designam outros a sombra.  

Mediante isso se percebe que a Pequena Finlândia não apenas concentrou 

espacialmente a atratividade de Penedo, mas construiu também uma nova narrativa sobre 

o lugar. E aí chega-se ao segundo ponto: a questão talvez não seja o desinteresse do turista 

pela cultura finlandesa, conforme afirma Helena Hildén de Sousa (2014), e sim a ausência 

de outros elementos em seu imaginário que o motivem a procurar outras narrativas sobre 

a finlanidade.  

Infere-se com isso que, além da centralização espacial, a Pequena Finlândia 

desencadeou também, ao longo do tempo, uma concentração imagética de finlanidade. 

Dessa forma, os lugares nas proximidades do empreendimento que resolveram dialogar 

com a nova narrativa ganharam protagonismo. 

A predominância de uma narrativa sobre representação de uma destinação 

turística faz outras ficarem escondidas ao olhar do turista e muitas vezes da própria 
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comunidade. Entretanto, isso não significa a inexistência delas e faz refletir sobre as 

seguintes questões: existem outras narrativas de finlanidade em Penedo disponíveis para 

o consumo turístico? Quais são elas? E como podem ganhar protagonismo por meio da 

própria comunidade? No tópico seguinte, essas questões buscarão ser elucidadas por meio 

do conceito de mapeamento participativo. 

 

3.2 AS NARRATIVAS DE FINLANIDADE POR MEIO DO MAPEAMENTO 

PARTICIPATIVO 

 

Com a finalidade de obter outras versões de narrativas relacionadas à imigração 

finlandesa, buscou-se investigar a presença delas em Penedo. Especificamente, a 

existência de lugares representantes de finlanidade disponíveis para receber visitantes e 

como esses elaboram seu discurso de identificação com uma suposta cultura finlandesa. 

A procura foi inspirada pelo conceito de mapeamento participativo e os resultados serão 

sintetizados, conforme propõe o conceito, em um mapa para o turismo entendido aqui 

como um roteiro.  

O mapeamento participativo é conceituado por Peter Herlihy e Gregory Knapp 

(2003) como uma maneira de produzir informações objetivas sobre pessoas e lugares. Em 

diálogo com a comunidade, o pesquisador, obtém informações para formulação de mapas. 

Nesses documentos, os pontos identificados são indicados pela comunidade e, dessa 

maneira, pesquisador e pesquisado trabalham de forma colaborativa em sua construção.  

Os autores atribuem uma origem epistemológica para esse conceito oriundo das 

Ciências Sociais. A prática possui influências das técnicas de observação participante e 

no uso de entrevistas e questionários. Estão também presentes no Mapeamento 

Participativo elementos advindos do que os autores designam como “Pesquisa 

Colaborativa”. Nela, o pesquisador coleta e interpreta informações, com a cooperação dos 

moradores locais, que também veem o estudo em desenvolvimento como desejável. A 

pesquisa colaborativa geralmente exibe uma preocupação com as pessoas que estão sendo 

estudadas. 

A prática do mapeamento participativo teve seu início na América Latina na 

década de 1990, tendo como protagonistas pesquisadores e ambientalistas que 

trabalhavam em terras indígenas. As intenções mais comuns nessas pesquisas eram a de 

reconhecimento de áreas de proteção ambiental, a legitimação de direitos de comunidades 

indígenas e quilombolas, assim como investigações sobre a biodiversidade. Eles 
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utilizavam os conhecimentos espaciais e ambientais dos grupamentos locais e traduzia-

os em linguagem cartográfica formal (HERLIHY; KNAPP, 2003). 

De acordo com Henri Acselrad e Luis Régis Coli (2008), essa é uma técnica que 

recorrentemente é usada nos campos de conhecimento da geografia e da cartografia com 

o intuito político de produzir mapas que identifiquem elementos simbólicos e ambientais 

considerados importantes para as comunidades envolvidas. O mapa resultante desse 

processo é um instrumento político na luta por direitos sociais e ambientais.  

A representação da espacialidade retratada pelos mapas não é um simples reflexo 

da realidade. A sua formulação constrói um discurso sobre a localidade e transforma a 

crença de seus idealizadores no ver de seus usuários. Com seu caráter revestido de 

cientificidade, torna-se “um instrumento que ‘ordena e dá ordens’ aos atores envolvidos 

na produção do território” (ACSELRAD; COLI, 2008, p. 13). 

Os autores argumentam que os mapas são uma forma de “abstração do mundo 

real” construído a partir de uma interpretação da realidade. “Na história das 

representações espaciais, os mapas começaram, não por acaso, como ficção, um meio de 

se pensar o mundo a partir da crença e dos mitos, e não a partir da geografia” 

(ACSELRAD; COLI, 2008, p. 13).  

Essa questão é desenvolvida pelos autores por meio de um breve histórico sobre 

o uso dos mapas. Eles afirmam que os primeiros mapas, após a constituição do Estado, 

tinham a finalidade de exploração e penetração para dominação do território. 

Posteriormente, serviram como traçados políticos para sua delimitação e ganharam depois 

as funções de apontar as jurisdições administrativas dos lugares e a função de cada espaço 

por meio dos zoneamentos (ACSELRAD; COLI, 2008).  

O uso dos mapas para a identificação de lugares conquistados, assim como o 

apagamento de outros elementos presentes na realidade, torna-os um instrumento político. 

O mapeamento participativo faz do mapa um campo de disputa no mundo social por 

identidades e espaços (ACSELRAD; COLI, 2008).  

De acordo com Nicoli Santos Ferraz (2016), as configurações do espaço são 

produzidas de forma coletiva por meio da política. As lutas em seu interior não se dão 

somente pela apropriação atual do lugar, mas também pelos ideais e desejos de seus 

usuários quanto às formas de uso da localidade. O mapeamento participativo, por essa 

ótica, pode contribuir para uma reflexão e ação de um grupo acerca de um espaço, 

permitindo também o enriquecimento dos significados presentes no território.  
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Para Herlihy e Knapp (2003), o mapeamento participativo conscientiza a 

comunidade de seus espaços e identidades, contribuindo para uma mobilização social 

com a finalidade de obtenção, perante o Estado, de concessões para administração e 

gestão de suas terras. A abordagem do mapeamento participativo geralmente reforça as 

políticas culturais de lugar, etnia e identidade. 

Em artigo científico elaborado por Cleber Castro e Rafael Fortunato (2014), o 

mapeamento participativo aplicado ao turismo é entendido como “o processo de 

cartografar em que o objeto principal é a atividade turística atual e/ou potencial, bem 

como ações pró-ativas ou os entraves para seu pleno desenvolvimento” (p. 156). Os 

autores denominam a técnica como “mapeamento participativo turístico”.  

Os autores veem no mapeamento participativo, aplicado ao turismo, um caminho 

para a produção de roteiros turísticos em parceria com a comunidade. Uma forma de 

atender não apenas as necessidades econômicas do grupo, mas também as relacionadas 

ao reconhecimento de suas identidades e inclusão nas decisões relacionadas ao destino 

turístico.  

Sendo assim, o mapeamento participativo voltado para a produção de um tipo de 

mapa turístico, como os roteiros, contribui para sanar os problemas de “subjetividade dos 

formuladores” levantados por Susana Gastal e Rebecca Cisne (2009). Elas referem-se à 

simplificação dos roteiros turísticos que são montados unicamente pela ótica dos 

interesses das empresas turísticas, sem envolvimento com a comunidade. Elas citam 

Tavares (2002) como uma pesquisadora que contribuiu para uma formulação mais 

complexa sobre o significado dos roteiros turísticos. 

Segundo Adriana Menezes Tavares (2002), o roteiro turístico não é apenas um 

conjunto de atrativos turísticos em sequência, mas um atrativo em si, uma “ferramenta 

para a leitura da realidade vigente” e da “situação sociocultural da localidade” 

(TAVARES, 2002, p. 14). Eles devem ser o reflexo da comunidade que está sendo 

visitada.  

Neste caminho, pensando um roteiro como um tipo de mapa voltado para o 

turismo construído de maneira participativa, ele pode tornar-se um instrumento político 

por reconhecimento de aspectos simbólicos e identitários presentes em um dado território. 

Torna-se um meio de dar protagonismo às narrativas que se encontram esquecidas diante 

da predominância de outras formas de representação turística no imaginário do turista. 

Além disso, pode desencadear um processo de mobilização da comunidade na busca de 

recursos para seus projetos. Dessa forma, a comunidade não apenas retoma seu 
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protagonismo, mas também decide o que deve ou não ser visitado. Torna-se, portanto, 

uma ferramenta auxiliadora de controle sobre os espaços que devem ou não ser 

turistificados. 

 

3.2.1 Os lugares 

O mapeamento participativo tem sido utilizado com frequência em diversas 

pesquisas no Brasil e no cenário internacional. Entretanto, não há uma metodologia 

comum em sua prática. Há relatos, inclusive, de nomeações diferenciadas. Sendo assim, 

a partir dos princípios propostos e das condições de pesquisa encontradas, foi elaborado 

um método para a realização do mapeamento participativo para este trabalho. Ele está 

baseado na indicação de lugares representativos e na autorrepresentação.  

Conforme explica Henri Acselad e Luis Régis Coli (2008), o mapeamento 

participativo, apesar do uso frequente em pesquisas, ainda não possui uma metodologia 

única. Em âmbito nacional e internacional, existem diversos exemplos de trabalhos com 

terminologias diferentes que podem ser categorizados como mapeamento participativo. 

Todos eles são assim entendidos por seguirem os preceitos dessa forma de investigação 

científica.  

Diante da ausência de método, buscou-se criar101 um que melhor contribuísse para 

os objetivos propostos dentro das condições existentes para realização desta pesquisa. 

Buscou-se os lugares existentes em Penedo que se autodeclaravam como finlandeses, 

assim como os indicados pela comunidade por serem representativos de finlanidade. 

Entende-se por representação os lugares que se identificam ou são identificados como 

“finlandeses”, independente das justificativas.  

A busca desses espaços foi motivada pela tentativa de identificar outras formas de 

narrativa sobre a cultura finlandesa em Penedo. Procurou-se também criar categorias de 

classificação, na tentativa de agrupar similitudes de discursos. Dentro do possível, será 

apontado como cada um desses lugares se entende como finlandês, tendo como recorte 

de busca territorial o bairro Penedo. Com relação aos lugares, foram catalogados os que 

recebem público visitante, independentemente de serem ou não voltados para 

atendimento ao turista. 

 

                                                             
101 Henri Ascelad menciona um tipo de pesquisa onde o método para o mapeamento participativo foi 

descrito como “Mapeamento por autodeclaração individual”. Não havia informações sobre a pesquisa, o 

pesquisador e como foi feita.  
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3.2.1.1 Lugares de autorrepresentação 

 

Lugares de autorrepresentação são os lugares encontrados que se autointitulam 

como finlandeses. A finlanidade encontrada nesses espaços está associada à memória dos 

hábitos e costumes criados pelos primeiros imigrantes da Finlândia em Penedo, vista 

como tradição. Essa “tradição” se assemelha à conceituada por Eric Hobsbawn (1984), 

entendida como processo de ritualização e formalização que remete ao passado mesmo 

que seja pela simples imposição da repetição. 

 Ele explica que nem sempre as tradições têm uma origem em um passado 

distante; elas podem ser recentes, frutos da invenção de uma determinada sociedade. Nos 

lugares listados neste tópico, os responsáveis atribuem suas atividades a costumes 

trazidos da Finlândia pelos imigrantes, contudo, os mesmos parecem que foram 

inventados pelo grupo durante a transformação de Penedo em um destino turístico. As 

práticas turísticas aparentam também ganhar esse rótulo de tradicional como, por 

exemplo, a atividade de receber visitantes que foi incorporada por esses lugares como 

parte da cultura finlandesa de Penedo.  

 

Museu Finlandês 

 

FIGURA 39 

 
 Museu Finlandês por dentro (2018). Fonte: acervo próprio. 

 

Na década de 1960, em seu pequeno comércio, junto à sua casa, a família Hildén 

percebeu o grande interesse e curiosidade dos visitantes pela imigração finlandesa do 

local. “Dona Eva tinha o maior prazer de contar sobre sua história e dos imigrantes que 

lá estiveram”, afirma a neta da fundadora do museu, Helena Hildén de Sousa (2018).  
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 Com o passar do tempo, Eva Hildén começou a levar para sua pequena lojinha 

álbuns de família, alguns artefatos pessoais de origem finlandesa e o que restou em sua 

posse da antiga colônia finlandesa fundada por Toivo Uuskallio. Além de sentir enorme 

prazer em contar essas histórias, o hábito tornou-se um diferencial para a sua loja, gerando 

um fluxo cada vez maior de visitantes para seu empreendimento. Em 1983, Eva Hildén 

funda, de maneira simplória, um museu em sua própria casa sobre a memória da sua 

família e da colônia finlandesa em Penedo (HILDÉN, 1989). O acervo desse museu 

contou inicialmente com objetos pessoais e com alguns itens trazidos das diversas viagens 

que Eva Hildén fez à sua terra natal: a Finlândia. Com o passar dos anos, o espaço tornou-

se uma referência na região para os que buscavam conhecer sobre a história da imigração 

finlandesa em Penedo.  

O acervo do museu, desde a sua abertura, aumentava com doações da comunidade 

local de descendência finlandesa e também de turistas que, de alguma forma, possuíam 

(ou acreditavam possuir) algum tipo de vínculo com essa cultura (SOUSA, 2018). 

 Mas sem sombra de dúvida, a peça mais valiosa desse acervo era a própria Eva 

Hildén (PRAÇA, 2016). Ela era uma anfitriã impecável, sempre muito atenciosa com 

todos os visitantes: “Dona Hildén dava testemunhos sobre todo o passado de aventuras e 

dramas daquele distante povo desconhecido por nós brasileiros, cercado de mitos em 

nosso imaginário” (PRAÇA, 2018).  

Em 1992, Eva Hildén e seu marido Marcos Hildén, resolveram doar todo acervo 

do museu para o Clube Finlandês que destinou um prédio anexo para ser a sede do museu. 

Em 26 de maio de 1993, o museu é reinaugurado. Dona Eva Hildén permaneceu 

trabalhando no espaço até seu falecimento no ano de 1997 (SOUSA, 2018).  

Atualmente, em parceria com o Clube Finlandês, o museu promove exposições de 

arte de descendentes e de temática finlandesa. É também a instituição guardiã dos 

documentos referentes à imigração desse grupo na região.  
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FIGURA 40 

 
Fachada do Museu Finlandês (2018). Fonte: acervo próprio. 

 

O museu conta com mais de mil objetos. Dentre eles, encontramos pertences 

pessoais da Dona Eva Hildén; peças doadas por famílias de imigrantes finlandeses da 

antiga colônia; algumas vestimentas da Finlândia do início do século XX e usadas no 

baile finlandês; os artesanatos produzidos pelos imigrantes após o fim da colônia Penedo 

e obras de arte produzidas pela comunidade:  

 

A seção principal do Museu apresenta a coleção pessoal da família Hildén. 

Objetos variados incluindo vidro, porcelana, prataria, joias, bonecas, trajes 

finlandeses, objetos em madeira e casca de bétula, tapeçarias, quadros, células 

e moedas, selos da Finlândia, alguns objetos da segunda Guerra Mundial, o 

instrumento musical Kantele, belos bordados, rendas, tecidos. Alguns móveis 

antigos trazidos da Finlândia pela família Uuskallio. As belas garrafas de licor 

e vodka Finlândia. [...] 
Os objetos mais admirados do Museu são as belas amostras de artesanato em 

madeira, cortadas com faca formando desenhos como cruzes, aves e pinheiros. 

[...] Os belos trajes nacionais finlandeses chamados de kansallispuku, também 

são muito admirados, alguns trajes são antigos usados pelas pioneiras de 

Penedo, outros foram doados por visitantes [...] 

A grande variedade de objetos é a maior riqueza do museu, todo visitante 

encontra algum objeto que considera interessante, algo que nunca havia visto 

antes, uma coisa curiosa. (SOUSA, 2018, p. 37) 

 

O museu é uma instituição sem fins lucrativos mantida financeiramente pelo valor 

dos ingressos pagos pelos visitantes (HILDÉN, 2018). Hoje, a responsável pelo espaço é 

Helena Hildén, filha de Eva. O lugar funciona esporadicamente em alguns finais de 

semana, de 10h às 16h. Helena Hildén de Sousa (2018) relata que essa situação de 

funcionamento irregular se deve à falta de recursos:  
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O museu é mantido apenas com o valor simbólico cobrado como ingresso dos 

visitantes. Infelizmente esse valor é muito pequeno, não podemos fazer 

reformas que seriam necessárias para manter um museu realmente bom. Nem 

sequer podemos manter empregados fixos, sobrevivemos do trabalho de 

voluntários. Infelizmente os voluntários são poucos, o que resulta em uma 

grande preocupação: qual será o futuro do Museu? Haverá voluntários 

suficientes para continuar o legado de Eva Hildén? (SOUSA, 2018, p. 98) 

 

 

 

Clube Finlandês 

 

 

FIGURA 41 

 
 Entrada externa do Clube Finlandês (2017). Fonte: acervo próprio. 

 

 

O Clube Finlandês, como relatado no capítulo anterior, nasceu em 1943 de uma 

cooperativa avícola que não prosperou (VALTONEN 1998; PRAÇA, 2016). Atualmente 

é uma agremiação onde descendentes de finlandeses e simpatizantes se reúnem para 

conversar, organizar eventos culturais e festejar. Segundo Agenor Siqueira102 as reuniões 

com os componentes do clube ocorrem de portas fechadas, sem presença de público 

externo. O aceite de pessoas que não possuem nacionalidade finlandesa e nem 

descendência precisa passar por aprovação de assembleia e pelo aval do presidente que 

atualmente é Otávio Miranda Santos103. 

                                                             
102  Técnico em Turismo da Prefeitura de Resende e sócio do Clube Finlandês.  
103 Otávio dos Santos Miranda é brasileiro e geólogo de profissão. Sua descendência é de imigrantes 

alemães.  Sua família veio para Penedo na década de 1950 e adquiriu um hotel que pertencia a imigrantes 

finlandeses. Ele decidiu manter em seu estabelecimento o legado dessa família que inaugurou o negócio. 

Atualmente a pousada se chama Arboretum. Estas informações aqui relatadas foram dadas por ele durante 

uma conversa no Clube finlandês em maio de 2017. No tópico sobre o Hotel Arboretum, serão dadas mais 

informações sobre essa história.  
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Entretanto, o espaço é aberto para o público externo durante os bailes, festas e 

alguns eventos sociais. Os bailes costumam acontecer no primeiro sábado de cada mês. 

As datas festivas também são celebradas no sábado quando ocorre uma sessão de baile 

especial para comemoração. As festividades fixas no calendário do clube são três: o 

Vappu, Dia do Juhannus e o Pikkujoulu. Elas não possuem um dia exato de celebração, 

apenas o mês. A marcação delas é feita anualmente pelo Clube e divulgada tanto pelo 

boca em boca quanto pelas redes sociais.  

TABELA 6: festividades do Clube Finlandês 

Mês de 

realização 

Nome do 

Evento 

Breve descrição Imagens 

Abril  Baile 
Vappu  

É a época em que se 
comemora na Finlândia 

o início da primavera. A 

temperatura é mais 
amena. Nesse período 

na Finlândia, os 

habitantes vestem 
roupas leves, coloridas 

e saem às ruas. No baile 

em Penedo, as pessoas 

usam fantasias 
variadas.   

Junho  Baile de 

Juhannus  

Baile em comemoração 

à festa de São João. Na 
Finlândia, é uma festa 

para comemorar o 

início do verão e tem 

também uma 
importância espiritual. 

A data é celebrada 

pelos imigrantes desde 
a chegada ao Brasil. A 

festa incorporou 

elementos brasileiros 

como as bandeirinhas e 
as músicas.  

 
Dezembro  Baile 

Pikkujoulu 

A palavra “Pikkujoulu” 

significa “Pequeno 

Natal”. Trata-se de um 
baile com temática 

natalina repleto de 

músicas e coreografias 
específicas para o 

evento.  
 

Fonte: elaboração própria.104 

                                                             
104 A partir de informações colhidas em campo. As fotos foram retiradas da rede social do Clube Finlandês, 

na internet. A página está disponível em: https://www.facebook.com/clubefinlandia.penedo/. Acesso em 20 

jan. de 2019.  
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Os bailes costumam começar às 20h e terminar por volta das 23h. O início ocorre 

com o grupo SKY105 abrindo a pista de dança, seus integrantes costumam estar 

caracterizados com roupas que classificam como “trajes nacionais”. A apresentação dura 

cerca de trinta minutos e, em seguida, todos são convidados a dançar. O grupo, durante o 

baile, ajuda os visitantes a realizarem alguns passos da dança finlandesa, mas, em geral, 

todos são incentivados a dançar como sabem. 

 

FIGURA 42 

 
 Apresentação do grupo SKY no salão principal do Clube Finlandês (2016). Fonte: Site Penedo.com.106 

 

O público tem acesso somente à área social do clube. Esse espaço compreende o 

salão principal, a sala de exposições e o bar. O salão principal é a área onde ocorrem as 

danças e é decorado de acordo com a ocasião. Tem espaço permanente nas paredes desse 

cômodo as tapeçarias de Eila Ampula que registram imagens do baile no início da década 

de 1950. Na sala anexa ao salão principal, há uma sala de exposições de obras de arte de 

artistas finlandeses, descendentes ou daqueles que retratam os aspectos sociais e culturais 

da colônia finlandesa em Penedo. 

 

 

 

 

 

                                                             
105 A sigla significa Penedon Kansantanssin Ystävät. Traduzida do finlandês significa: Amigos da dança folclórica 

de Penedo. É um grupo que faz apresentações de danças de salão finlandesas consideradas típicas. A responsável pelo 

grupo se chama Anneli Turunen. Ela é finlandesa, mas veio para Penedo somente em 1958 (CARVALHO, 2014). 

Não precisa ser finlandês para participar basta ser aceito por Anneli Turunen e ter disponibilidade para os ensaios e 

apresentações (SIQUEIRA, 2017).  
106 Disponível em: https://penedo.com/baile-finlandes-penedo-8e9bda85e649. Acesso em: 8 jan. 2019.  
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FIGURA 43 

 
Sala de exposições temporárias (2018). Fonte: acervo próprio. 

 

Assim como o Museu Finlandês, o clube tem dificuldade para manter suas portas 

abertas e atrair turistas para seus bailes. Atualmente ele se mantém financeiramente com 

a mensalidade de seus sócios e os ingressos para o baile, mas esses recursos são apenas 

suficientes para manter o funcionamento (SANTOS, 2017). Otávio Miranda Santos, 

assim como Helena Hildén, questiona a falta de apoio da prefeitura e do empresariado 

local para a manutenção do espaço e divulgação dos eventos. “Às vezes Penedo está 

lotada de visitantes, mas as pessoas não vêm ao baile porque não ficam sabendo. As 

pousadas não divulgam para seus hóspedes” (SANTOS, 2017). 

 

Monumento dos 50 anos 

 

O largo que hoje é a Praça Finlândia era um terreno abandonado até o final da 

década de 1970 (FAGERLANDE, 2015b). Para a comemoração dos cinquenta anos de 

Penedo, os finlandeses mobilizaram-se e conseguiram transformar o lugar em uma praça. 

O espaço seria usado para os festejos e posteriormente seria um ponto de memória para o 

grupo. A escolha do lugar foi estratégica: era em frente ao “Casarão” – o primeiro lugar 

em que conviveram juntos quando chegaram ao Brasil. A praça ganhou um monumento 

para representar essa data comemorativa que foi a obra produzida pelo escultor Ville 

Virkkila107, intitulada “Aves de Arribação” (BORGES, 2008). 

                                                             
107 Ville Virkkila nasceu em Kotka, na Finlândia. Ele foi ferido durante a Segunda Guerra Mundial e isso 

o impediu de trabalhar. Ele aproveitou essa situação para estudar Artes em Helsinque. Casou-se com Vaike 

e veio para o Brasil por conta de uma oferta de trabalho em uma fábrica de móveis em São Paulo. Lá 

descobriram que existia uma colônia finlandesa em Penedo. O casal passou a frequentar o lugar nos fins de 

semana e nas férias. Normalmente, ficava hospedado na casa de Toivo Suni. Decidiu em 1965 construir 

uma casa própria e mudar-se de forma permanente para a colônia. Sua consagração artística se deu na 
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FIGURA 44 

 
Largo da Finlândia (197-). Fonte: FAGERLANDE (2018a). 

 

 

FIGURA 45 

 
Inauguração do monumento “Aves de Arribação” (1979)108. Fonte: Instituto de Imigração de Turku.109 

 

 

As aves feitas em ferro fundido e bronze representam aves migratórias; alusão a 

algumas espécies de aves na Finlândia que migram para regiões quentes durante o 

inverno. O monumento é uma alegoria que representa os imigrantes finlandeses que 

vieram para Penedo em busca de liberdade e uma vida longe do frio da Finlândia. 

 

 

 

                                                             
década de 1970 quando expôs alguns de seus trabalhos na sua pátria natal. O artista faleceu no ano de 1998 

(BORGES, 2008). 
108 A inauguração do monumento fazia parte dos festejos dos 50 anos da imigração finlandesa em Penedo  
109Disponível em: <http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

%20Latin%20America/Muistomerkit%20-%20Memorials/slides/ETA_0583.html>. Acesso em: 8 jan. 

2019. 
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FIGURA 46 

 
 Monumento “Aves em Arribação”. Ao fundo o largo da Finlândia (2018). Fonte: acervo próprio. 

 

Loja do Rodrigo Tecelão 

 

A loja é o atelier de Rodrigo Monteiro que prefere ser chamado pela alcunha de 

“Tecelão”. Todos da localidade o reconhecem pelo nome de “Rodrigo Tecelão”. Rodrigo 

Monteiro é brasileiro, formado em jornalismo e trabalhou durante toda a sua vida em 

“grandes emissoras” (MONTEIRO, 2018) e, nos tempos vagos, gostava de tecer. Sua 

família é paulistana e Rodrigo relata que seus pais o traziam com frequência a Penedo no 

período de férias, desde a década de 1950.  

Para o dono do atelier, tecer é a “arte de entrelaçar fios” e, apesar de não dizer ao 

certo a origem da atividade, diz que pode ter sido criada pela necessidade do homem de 

não se cobrir mais com peles de animais ou pelo risco de dormir no chão e, assim, começar 

a fazer redes. Ele afirma que todo grupo humano tem sua própria técnica e instrumentos 

para fabricação de tecidos. Com os finlandeses não foi diferente. Ele conta que eles 

trouxeram seus próprios teares da Finlândia e aqui fabricaram as próprias roupas, de 

acordo com os recursos existentes.  

Na década de 1990, desistiu de trabalhar com jornalismo e resolveu investir em 

seu hobbie, mas agora como profissão. Foi morar em Penedo e lá abriu sua primeira loja. 

Ele conta que um dos primeiros vínculos que estabeleceu como morador foi com uma 

finlandesa com quem acabou casando. Atualmente não estão mais juntos, mas essa 
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aproximação fez com que o artista conhecesse outras pessoas da colônia que tinham 

interesses similares em relação à arte da tecelagem. Duas dessas pessoas tiveram maior 

influência em sua carreira: Eva Hildén e Nilo Valtonen. Ele conta que Eva Hildén 

emprestou farto material com técnicas de tecelagem finlandesas. Eva Hildén havia trazido 

o próprio tear da Finlândia e conhecia técnicas de tecelagem, além de bordados e costura.  

O conhecimento que aprendeu com Eva Hildén e seus livros somados ao que já 

sabia permitiram que Rodrigo criasse uma técnica nova que ele chama de “Ruusukas”. 

Rodrigo afirma: “os tapetes Ruusukas são as bases do meu sustento até hoje e desde que 

eles nasceram as encomendas nunca pararam”110. 

 

FIGURA 47  

 
Tapete tecido com a técnica “ruusukas” (2012). Fonte: Site do atelier.111 

 

Outra influência tão importante quanto a de Eva Hildén foi a de Nilo Valtonen. 

Segundo Rodrigo Monteiro, Nilo Valtonen é considerado o primeiro fabricante de teares 

do Brasil.112 Ele construía teares manualmente e os vendia. Valtonen (1998), em seu livro 

de memórias, conta que chegou inclusive a ter uma empresa que se chamava “Manutex 

Ltda” e recebia encomendas de todo território nacional (VALTONEN, 1998). Ele ensinou 

Rodrigo Tecelão a fabricar teares e até hoje, no atelier de Rodrigo, é possível apreciar 

teares construídos por Nilo Valtonen. 

 

 

 

 

 

                                                             
110 MONTEIRO, Rodrigo. [Entrevista cedida a] Diego Uliano Rocha, 5 set. 2018. 
111 Disponível em: https://tecelagemartesanal.files.wordpress.com/2008/11/tj-017.jpg. Acesso em: 19 jan. 

2019.  
112 Não foram encontradas evidências sobre essa afirmação.  
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FIGURA 48 

 
 Teares produzidos por Rodrigo Tecelão em parceria com Nilo Valtonen (2012). Fonte: Site do atelier.113 

 

Rodrigo Monteiro, além de tecer, constrói teares e dá aulas aos interessados em 

aprender a arte. Adora receber visitas em seu atelier, mesmo que não se tenha interesse 

em adquirir os produtos. Gosta de falar sobre seu trabalho e o que aprendeu sobre a arte 

com os finlandeses que imigraram para Penedo. 

 

FIGURA 49  

 
Rodrigo Tecelão trabalhando em seu atelier (2017). Fonte: Perfil no site Facebook do atelier.114 

 

Artesanato Kielo 

 

O artesanato Kielo é uma loja anexa ao Museu finlandês de artigos feitos por 

bordado. Os trabalhos tiveram início na década de 1970 com Eva Hildén que aprendeu as 

técnicas dessa arte na Finlândia. Houve também a contribuição da artista finlandesa 

Birgo115 que colaborou para estimular a criatividade de Eva Hildén e dar qualidade aos 

trabalhos artesanais locais (HILDÉN, 1989). Birgo ensinou técnicas de pintura em tecido 

                                                             
113 Disponível em: https://tecelagemartesanal.wordpress.com/. Acesso em: 19 jan. 2019. 
114Disponível em: 

https://www.facebook.com/tecelao.rodrigo/photos/fpp.323744654384978/1363883453704421/?type=3&t

heater. Acesso em 19 jan. 2019.  
115 De acordo com Eva Hildén (1989), a artista ficou pelo período de 1973 a 1974 em Penedo.  
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e foi também por sua influência que se deu a utilização da temática adjetivada como 

“Folclórica finlandesa” nas peças de roupa. Segundo Hildén (1989, p. 105), depois disso 

“a venda nunca era um problema, mas tinha dificuldades em conseguir produzir o 

suficiente para satisfazer a demanda”. 

 

FIGURA 50  

 
Eva Hildén apresentando seus bordados (1975). Fonte: Revista Manchete.116 

 

A temática “Folclórica Finlandesa” é descrita por Helena Hildén (2013) pelo uso 

recorrente das figuras de “flores, pássaros, aves e outros elementos que se originam na 

natureza”. São comuns as figuras de cavalos, leões e animais lendários como os dragões. 

Há também representações de cruzes e estrelas que simbolizam “orações e preces pela 

família e pelos amigos”. 

FIGURA 51  

 
Estampas bordadas sob temática folclórica finlandesa (2013). Fonte: Blog da loja Kielo Artes.117 

                                                             
116Data da reportagem: 27 set. 1975. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=004120&pesq=Hotel%20Daniela&pasta=ano%20

197. Acesso em: 22 jan. 2019. 
117 Disponível em: http://kieloartes.blogspot.com/2013/03/artesanato-finlandes.html. Acesso em: 20 jan. 

2019. 
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Helena Hildén (2013) conta que na Finlândia os trabalhos artesanais têm grande 

difusão e são ensinados em escolas e nas associações de artesãos que estão em diversos 

lugares do país. Ela explica que em Penedo os artesanatos não foram desenvolvidos de 

forma idêntica aos produzidos na Finlândia. O motivo foi a indisponibilidade de materiais 

e ferramentas no Brasil. Por conta disso, os trabalhos manuais desenvolvidos em Penedo 

são considerados únicos e donos de um estilo próprio.  

Atualmente a loja está sob o comando da filha de Eva, Helena Hildén. As 

produções mais comuns são artigos de mesa e banho (toalhas, tapetes, lençóis e mantas), 

peças de roupa (camisetas, camisolas e pijamas) bolsas, entre outros artigos de tecido.  

Para Helena Hildén (2013) o artesanato é uma arte voltada para a utilidade prática. 

Uma produção feita com métodos rudimentares destinada à utilização na vida diária. Essa 

concepção nos permite entender melhor o tipo de mercadoria disponível em sua loja. 

 

FIGURA 52  

 
Parte interna da Loja de artesanato Kielo (2013). Fonte: Blog da loja Kielo Artes.118 

 

Eeva Artesanato  

 

A loja de artesanato da Eeva é um estabelecimento que comercializa uma 

diversidade de produtos que podem ser conceituados como suvenires. De acordo com 

Celso Castro e Bianca Medeiros (2007), suvenires são objetos adquiridos pelos turistas 

durante a estada em um destino turístico e que evocam para seus possuidores as memórias 

de uma viagem realizada.  

                                                             
118 Disponível em: http://kieloartes.blogspot.com/2013/. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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 Esse item funciona também como um elemento de distinção simbólica que 

confere ao seu possuidor status social. Não há limites para essa categoria de objetos, eles 

podem ser “cidade em miniatura, chaveiros, pratos decorativos, bolsas, camisetas, 

esculturas, ímãs, canetas ― que enfeitam paredes, estantes e geladeiras nas mais remotas 

partes do globo ou circulam aderidos a corpos de diferentes gêneros, idades e etnias” 

(CASTRO; MEDEIROS, 2007, p. 2).  

 

FIGURA 53  

 
Interior da loja de Eeva Hohenthal (2018). Fonte: acervo próprio. 

 

Na loja de Eeva Hohenthal, todos os tipos de objetos citados anteriormente podem 

ser encontrados além de inúmeros outros classificados por ela como “lembrancinhas”. O 

estabelecimento possui o nome de sua fundadora acrescida da palavra “artesanato”. 

Algumas pessoas afirmam que o lugar foi a primeira loja de artesanatos em Penedo 

(CARVALHO, 2014). Até hoje seu estabelecimento é uma referência entre os 

comerciantes locais e descendentes de finlandeses (CRUZ, 2014).  

É uma das poucas finlandesas, nascidas na Finlândia, ainda em Penedo 

(AALTONEN, 2018). Eeva Hohenthal veio para o Brasil com sua família em 1937, aos 

três meses de idade. Seus pais vieram por medo da Segunda Guerra Mundial. Uma das 

principais influências para vinda foi a de Toivo Sipila119. Seus pais compraram um terreno 

já com uma casa e não precisaram viver junto a outros imigrantes no Casarão. A família 

de Eeva Hohenthal vivia da agricultura e vendia seus produtos em Resende. 

Na adolescência, Eeva Hohenthal conta que começou a fazer geleias e doces dos 

alimentos que eram produzidos em seu quintal e os vendia nas ruas de Resende. Na 

                                                             
119 Imigrante que veio junto com Toivo Uuskallio na primeira leva à Penedo em 1929.  
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década de 1980, ela conseguiu abrir sua própria loja junto à sua casa. A loja ainda 

funciona no mesmo lugar em que foi inaugurada e entre seus produtos mais famosos estão 

as geleias de morango, os licores de amora e os chutneys de manga.  

 A finlandesa conta que inicialmente todos os produtos vendidos na loja eram 

feitos com os materiais que existiam em Penedo. Por isso, ela vendia predominantemente 

produtos alimentícios. Com a facilidade de acesso a novos mercados, muitas das 

lembrancinhas vendidas na loja não são mais artesanais, mas encomendadas e revendidas 

para os turistas. Eeva Hohenthal não vê problema nisso e diz que seus clientes também 

não. As únicas coisas que ela continua a fazer em casa são as geleias, chutneys e pães. 

Inclusive as frutas utilizadas nesses produtos ainda são cultivadas por ela e pelos seus 

familiares. 

 

FIGURA 54  

 
Eeva Hohenthal no balcão de sua loja (2018). Fonte: acervo próprio. 

 

Eeva Hohenthal é uma pessoa que adora receber visitantes e contar histórias. Nas 

vezes em que estive na sua loja, não precisei dar muitas explicações sobre quem eu era 

ou o que estava fazendo. Fui recebido em sua casa, mesmo sem ter marcado visita prévia. 

Conversamos nos dois encontros que tive com ela por cerca de duas horas. A conversa só 

terminou porque eu precisava ir embora. 
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FIGURA 55  

 
Visão externa da loja de Eeva Hohenthal. Fonte: acervo próprio. 

 

Pousadas Viking, Chez Suomi e Doce Mel: os remanescentes 

 

 Atualmente pouco restou de um estilo de hospedagem simples oferecida 

inicialmente pelos imigrantes finlandeses nos finais da década de 1930. É raro também 

encontrar ainda meios de hospedagem gerenciados por esses imigrantes. As pousadas 

Viking, Doce Mel e o Hotel Chez Suomi figuram como exceções à regra, são os 

remanescentes das primeiras formas de se fazer turismo na localidade.  

Nos três lugares, os donos ainda são finlandeses. Eles recebem os hóspedes, 

gerenciam a pousada e, no tempo que resta, fazem companhia por meio de uma conversa 

desinteressada àqueles que estão abertos a ouvir. Esses lugares de hospedagem não 

funcionam mais com pensão completa, conforme foi durante muitas décadas em Penedo, 

por conta da mudança do cenário turístico local. “Hoje a realidade é diferente”, explica 

Ingá Hohenthal (2018): “Existe uma gama maior de restaurantes e outros serviços. O 

turista quer conhecer outras coisas e não ficar restrito ao ambiente do hotel”.120  

Atualmente a única refeição que costuma estar inclusa é o café da manhã e não se 

produz mais todos os alimentos de forma caseira. Ainda assim é possível encontrar, de 

vez em quando, alguma iguaria como geleia, biscoito ou pães feitos na propriedade, no 

entanto, é a presença dos proprietários finlandeses que continua a ser o maior atrativo 

desses lugares. 

 

                                                             
120 Fala dita durante a entrevista feita a Eeva Hohenthal. Ingá Hohenthal, filha de Eeva, estava presente e 

fez alguns comentários sobre as perguntas feitas pela entrevistadora. Este foi um deles.  
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FIGURA 56 

 
Café da manhã no Hotel Chez Suomi. Na direita uma tapeçaria de Eila Ampula (201-). Fonte: Site do 

Hotel Chez Suomi.121 

 

O Pousada Viking e o Suíte Doce Mel estão sob o comando da família Hohenthal. 

Inga Hohenthal e Alberto Costa são os responsáveis pela Pousada Viking. Já o Suíte Doce 

Mel é gerenciado por Ari e Vera Hohenthal e o Chez Suomi é administrado por Maija 

Peltonen. 

 

FIGURA 57   

   
Acomodações (da esquerda para direita): Chez Suomi; Pousada Doce Mel; Hotel Viking Fonte: Site das 

pousadas.122 

 

Os agregados: hotéis Daniela e Arboretum 

 

                                                             
121 Disponível em: http://www.chezsuomi.com.br/. Acesso em 21 jan. 2019. 
122 As fotos foram retiradas dos sites das respectivas pousadas. Os endereços eletrônicos encontram-se na 

bibliografia.  
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O ramo da hospedaria foi o primeiro caminho trilhado pelos imigrantes 

finlandeses no desenvolvimento do turismo, conforme apontado no capítulo anterior. 

Com o crescimento da atividade em Penedo, aumentou-se o número de estabelecimentos. 

Poucos conservam histórias relacionadas a um passado de práticas turísticas associadas 

aos imigrantes finlandeses e por isso, nesse sentido, o Hotel Arboretum e o Daniela 

ganham destaque.  

Esses estabelecimentos reconhecem-se e são reconhecidos como meios de 

hospedagem que ainda possuem uma forma similar de receber pessoas como os 

finlandeses faziam. São ainda das poucas propriedades onde as narrativas desse tempo 

podem ser encontradas por meio de seus administradores e refletidas em seus negócios.  

O hotel Arboretum iniciou com a pensão do casal Lydia e Emil Reiman que foram 

os primeiros finlandeses a receber hóspedes.123 A família de Otávio Miranda (atual 

administrador do hotel) costumava passar férias em Penedo na casa desse casal. Por conta 

de um acidente automobilístico, Emil Reiman faleceu na década de 1950 (SANTOS, 

2018; HOHENTHAL, 2018). A família de Otávio Miranda decidiu então adquirir a 

propriedade transformando-a em um hotel. 

 

FIGURA 58  

 
Lydia e Emil Reiman (1945). Fonte: Site da pousada.124 

 

Os novos donos decidiram preservar a memória e os costumes do casal na 

recepção dos hóspedes. A casa onde os Reiman recebiam os hóspedes estava em péssimas 

condições estruturais. O prédio principal teve que ser demolido e foi refeito de maneira 

similar à estrutura arquitetônica da construção anterior. Foi mantido também, no saguão 

principal, imagens da família e informativos sobre sua história, assim como sobre os 

                                                             
123 Conforme é apontado no segundo capítulo desta dissertação. 
124 Disponível em: https://www.arboretum.com.br/arboretum05.htm. Acesso em: 21 jan. 2019. 
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imigrantes finlandeses. Há em seu site de divulgação a história dos Reiman ilustrada por 

fotos, cartas e reportagem de jornal. 

 

FIGURA 59  

 
Pousada Arboretum – entrada externa (201-). Fonte: Site da pousada.125 

 

Já o hotel Daniela não possui imigrantes finlandeses em sua origem. Mas seu 

fundador tinha grande laço de amizade com essa comunidade, em especial, com a família 

Hannonen. Ele buscou seguir o que captou da hospitalidade finlandesa em seu hotel. A 

criação do meio de hospedagem surgiu por iniciativa de Frederico de Carvalho na década 

de 1970. Gustavo Praça126 (2018) conta que seu pai era professor de filosofia, mas desistiu 

do magistério e passou a trabalhar como agente de viagens, trazendo pessoas para se 

hospedar em Penedo. Em 1972, vendeu sua agência para fundar o Hotel Daniela. O nome 

era em homenagem a sua filha com Maria Elisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125 Disponível em: https://www.arboretum.com.br/arboretum02.htm. Acesso em: 21 jan. 2019. 
126 Gustavo Praça é filho do primeiro casamento de Frederico de Carvalho.  
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FIGURA 60  

 
Frederico de Carvalho com sua filha Daniela (1975). Fonte: Revista Manchete.127 

 

Frederico de Carvalho frequentava Penedo com sua família desde a década de 

1940 no período de férias e costumava hospedar-se na pousada de Hilja Hannonen. 

Gustavo Praça (2018) conta que a pensão da Dona Hilja era “muito alegre”, havia 

“comida farta, sauna, simplicidade e contato com a natureza”. O hotel de Frederico 

Carvalho buscava oferecer experiências próximas a das “Pensões” geridas pelos 

finlandeses (PRAÇA, 2018). Neste anúncio de 1973, podemos perceber a modalidade 

“pensão completa”, a sauna finlandesa à beira do Rio das Pedras e o bolinho de carne 

similar ao feito por dona Hilja Hannonen.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127Data da reportagem: 27 set. 1975. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=004120&pesq=Hotel%20Daniela&pasta=ano%20

197. Acesso em: 22 jan. 2019. 
128 Informação sobre os bolinhos de carne obtida em entrevista com Gustavo Praça em agosto de 2018.  
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FIGURA 61 

 
 

Reportagem sobre o Hotel Daniela129Fonte: Jornal do Brasil – 25/10/1973. 

 

Atualmente as duas propriedades são administradas por brasileiros. A ênfase na 

simplicidade, no contato com a natureza e a sauna são as formas que esses lugares 

entendem a identidade finlandesa. Ambos tentam, até os dias atuais, preservar essas 

características em seus meios de hospedagem. O Arboretum continua sob o comando de 

Otávio Miranda Santos, que também ocupa o cargo de presidente do Clube Finlandês. O 

Hotel Daniela é gerido pela própria Daniela Carvalho, filha de Frederico Carvalho. Em 

ambos os estabelecimentos, os donos são parte da história ligada a uma identidade 

finlandesa. Gostam de conversar com os hóspedes e contar as diversas narrativas ligadas 

às suas vivências, passadas e presentes, com os imigrantes e descendentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 No rodapé da imagem, está escrito: “A decoração é simples e o ambiente acolhedor”.  
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FIGURA 62 

 
Entrada do Hotel Daniela (201-). Fonte: Site de vendas de hospedagem.130 

 

3.2.1.2 Lugares finlandeses de fachada 

 

Os lugares finlandeses de fachada, que Lineu Castello (2005) classifica como 

“arquitetura de fachada”, são uma denominação dada aos empreendimentos que buscam 

por meio da tematização de sua estética se harmonizarem com o imaginário que acreditam 

ser o buscado pelo turista. Essa prática iniciou-se em Penedo com o Shopping Pequena 

Finlândia e posteriormente foi seguida pelos demais lugares que foram instalando-se ao 

seu redor.  

O caminho no qual esse turismo parece trilhar é pela busca por uma forma de ver 

do que conviver, na contramão do que é apontado por Margaritta Barretto (2004) quando 

afirma que o turismo de “ver” é aquele que os “turistas visitam exclusivamente os 

atrativos turísticos, sem tomar sequer conhecimento da população local” (BARRETTO, 

2004, p. 144). É uma ótica de viagem do período moderno onde os habitantes locais eram 

considerados um empecilho para o desfrute pleno de uma localidade.  

O turismo de conviver surge na década de 1970 como um novo modelo de prática 

turística. Ele passa a ser “um tipo de turismo que propiciaria a possibilidade de 

convivência com as pessoas dos lugares visitados” (BARRETTO, 2004, p. 144). Nessa 

prática, o turismo é pensado como um caminho para o intercâmbio cultural. A 

convivência não necessariamente acarreta um ganho para a comunidade já que isso só 

acontece quando visitantes e visitados estão numa relação entre “iguais”.  

Em Penedo, houve um movimento reverso: o turismo de conviver passou a ser o 

de ver. O compartilhamento dos espaços domésticos, de moradia e lazer, perdeu espaço 

                                                             
130 Disponível em: https://www.booking.com/hotel/br/daniela.pt-br.html. Acesso em: 22 jan. 2019. 
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para formas profissionalizadas. As pensões dos habitantes locais foram substituídas por 

pequenos empreendimentos hoteleiros e os espaços de diversão e comércio 

compartilhados foram separados, tendo como marco o Shopping Finlândia.  

Esses empreendimentos buscam um turismo para consumo de imagens. Com a 

arquitetura de fachada há uma cenarização dos lugares com o objetivo de realizar a 

fantasia existente no imaginário do turista e, dessa forma, a troca cultural se dá 

unicamente por meio das imagens. A tabela abaixo é resultado de um levantamento desses 

estabelecimentos que evocam a finlanidade por meio da roupagem arquitetônica exterior:  

 

TABELA 7: estabelecimentos com fachada arquitetônica tematizada finlandesa 

Tipo Estabelecimento Nome sugestivo  Fachada 
tematizada  

Hotel  Papai Noel  Possui  

Hotel  Não possui – Hotel 

City Park 

Possui  

Sorveteria  Sorvete Finlandês  Possui  

Sorveteria e 

Chocolateria 

Sklaatalo  Possui 

Sorveteria e 
Chocolateria 

Joulupukin Suklaa  Possui 

Sorveteria e 

Chocolateria  

Não possui – 

Chocolate do 
Penedo 

Possui 

Cafeteria  Café Finlandês  Possui  

Restaurante*131 Korvapustti  

 

Possui 

Chocolateria* Tontulakki Possui 

Equipamento cultural* Casa do Papai Noel Possui 

Correios * Posti Possui 
Fonte: elaboração própria. 

 

Seguindo o modelo da Pequena Finlândia, alguns lugares decidiram fazer o 

mesmo com seus negócios e tematizaram as fachadas dos empreendimentos. Os temas 

estão relacionados a uma representação que evoca uma identidade finlandesa ou a figura 

do Natal que está indiretamente relacionada à Finlândia em Penedo por conta da Pequena 

Finlândia. 

 

 

 

 

                                                             
131 Os elementos com asterisco ficam dentro do Shopping Finlândia.  
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FIGURA 63  

   
Café Finlandês (esq.), Correios e Sorvete Finlandês (dir.). Fonte: acervo próprio. 

 

Conforme explica Sergio Fagerlande (2015a; 2018a), esse movimento iniciou-se 

depois da inauguração da Pequena Finlândia. Espontaneamente, alguns comércios locais 

que abriram próximo ao shopping resolveram adaptar seus nomes e suas fachadas a uma 

temática próxima a do empreendimento. Pareceu ser vantajoso cobrir seu negócio dessa 

forma para atrair mais clientes. 

Além das fachadas, percebe-se que os nomes dos comércios também buscam 

evocar uma representação finlandesa. É comum encontrarmos estabelecimentos batizados 

com nomes em finlandês, adjetivação de origem finlandesa132 e lugares geográficos da 

Finlândia. Há também os lugares que fazem alusão à Finlândia por meio de nomes 

relacionados ao Natal; o caso mais emblemático é o hotel “Papai Noel”.  

 

FIGURA 64  

 
Entrada do Hotel do Papai Noel. Fonte: Site do Hotel.133 

                                                             
132 Lugares que colocam o nome de suas lojas como sendo originários da Finlândia. Como exemplo, pode-

se citar o “Café Finlandês”.  
133 Disponível em: http://hoteldopapainoel.com.br/. Acesso em: 23 jan. 2019. 
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3.2.1.3 Lugares indicados como portadores de finlanidade 

 

São entendidos como lugares, segundo os informantes, que possuem um valor por 

terem pertencido a finlandeses no passado ou por terem sido espaços onde houve a 

convivência desses imigrantes. Esses espaços parecem envolvidos por uma aura 

simbólica e continuam importantes para a comunidade, mesmo os casos em que houve 

mudanças em suas fachadas e estruturas. Foi elaborada uma tabela com esses lugares que 

pode ser conferida a seguir: 

 

TABELA 8: lugares portadores de Finlanidade 

Lugar Função social atual A quem o lugar é associado 

Hotel Bertell  Meio de hospedagem  Família Bertell134  

Vivenda Penedo  Meio de hospedagem  Antiga casa de Toivo Suni135 

Pousada Finlândia  Meio de hospedagem  Antiga casa de Toivo Uuskallio 

Hotel Pequena Suécia  Meio de hospedagem  Helmi Lindell e Vivi Ramstdt 

Casarão  Espaço de eventos  A todo o grupo de finlandeses136 

Antiga sede do Clube Finlândia Sem função  A todo o grupo de finlandeses137  

Saturninna  Acampamento da Igreja 

Adventista  

Ex. casa de Toivo Askanien  

Restaurante Escandinavo 

Pequena Suécia  

Restaurante do Hotel Pequena 

Suécia  

Comida típica138  

Skandinávia sanduíches  Lanchonete  Comida típica139 

Costa Pizzaria e Restaurante  Restaurante  Comida típica 140 

Fonte: elaboração própria.141 

 

Outro ponto comum entre eles é a não autorrepresentação como um lugar de 

identidade finlandesa. Eles assumiram a identidade de suas atuais funções sociais. O 

passado relacionado aos finlandeses sequer é mencionado nos sites de divulgação de cada 

um dos lugares. Isto é visto pela comunidade de descendentes como um descaso com o 

passado desta comunidade.  

  

Os casos emblemáticos: o Casarão, a Satulina e o antigo Clube Finlândia 

                                                             
134 O hotel e o nome foram vendidos a terceiros. Os atuais donos segundo Eeva Hohenthal não valorizam a 

memória dos antigos. Do passado, permanecem apenas parte da estrutura arquitetônica do hotel e o nome.  
135 Foi a primeira casa construída pelos finlandeses em Penedo conforme constam nas memórias de Eva 

Hildén (1989), Nilo Valtonen (1998) e na dissertação de Sérgio Fagerlande (2007).  
136 Primeira morada dos finlandeses quando chegaram a Penedo em 1929. Esse fato é descrito com mais 

detalhes no primeiro capítulo deste trabalho.  
137 Foi a primeira sede do Clube Finlândia, construída em 1943. Essa informação consta nas memórias de 

Eva Hildén (1989), Eila Ampula (1997) e Nilo Valtonen (1998).  
138 O hotel e restaurante pertencem a uma família de suecos. O restaurante possui um cardápio com comida 

vegetariana e pratos típicos da Suécia, mas são vistos pela comunidade como finlandeses. 
139 Pertencente a descendentes de imigrantes suecos. Abre somente nos dias do Baile Finlandês.  
140 O restaurante tem apenas um prato que eles consideram finlandês: O strudel de maçã.  
141 Construído a partir da indicação dos entrevistados listados na bibliografia.  
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Dentre os casos descritos na tabela acima, os que causam maior comoção no grupo 

quanto ao esquecimento do passado finlandês são: o Casarão, a Satulina e a primeira sede 

do Clube Finlândia. Conforme dito neste trabalho, o Casarão foi a primeira residência dos 

finlandeses em Penedo. Até hoje o prédio tem um valor simbólico para a comunidade e é 

apontado como um dos lugares que representa o passado dos finlandeses em Penedo. O 

prédio já teve diversos donos e os atuais são o casal Soile Viitaniemi e Mika Peltola. 

 

 

FIGURA 65   

 
Mika Peltola (esq.) e Soile Viitaniemi (dir.). Fonte: Jornal O Globo, 29 abr. 2012.142 

 

De acordo com a reportagem do jornal O Globo143 o casal se conheceu no Brasil, 

em Penedo. Soile é descendente de imigrantes finlandeses e Mika é Finlandês. Em um 

passeio de férias em Penedo, Mika conheceu Soile e, em seguida, decidiram casar. A ideia 

inicial era morar em Penedo, por isso, compraram o Casarão. Além de morar, pretendiam 

também abrir um centro cultural sobre a memória finlandesa. Nas palavras de Soile, “a 

compra do imóvel foi um grande investimento. É um imóvel valioso do ponto de vista 

histórico e sentimental” (O GLOBO, 2012, p. 48).   

O casal mudou-se para a Finlândia e atualmente o prédio está destinado à 

realização de festas e casamentos (SANTOS, 2017). Durante a pesquisa foi feito contato 

com a empresa responsável pela administração do imóvel. Ao questionar sobre os usos 

                                                             
142 Disponível em: 

https://acervo.oglobo.globo.com/busca/?tipoConteudo=pagina&ordenacaoData=relevancia&allwords=col

%C3%B4nia+finlandesa&anyword=&noword=&exactword=&decadaSelecionada=2010. Acesso em: 23 

jan. 2019. 
143 Reportagem publicada em 29 abr. 2012. 
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turísticos do lugar, a resposta obtida foi que o edifício é exclusivamente comercial, 

destinado somente a eventos, mediante pagamento. A visitação com fins turísticos é 

proibida e não incentivada. 

 

                                                    FIGURA 66 

 
 Foto de divulgação do Casarão para festas de casamento. Fonte: Site do espaço.144 

 

A “Satulina” que traduzido do finlandês significa “Casa de Pedra” foi uma das 

primeiras residências construídas em Penedo e pertencia a Toivo Askanien. Eeva 

Hohenthal (2018) conta que a casa começou a ser construída em 1932 e demorou quatorze 

anos para ser finalizada.  

O imóvel foi feito totalmente com pedra dos rios que cortam as terras de Penedo. 

Segundo Hohenthal (2018), na Finlândia, as casas feitas de pedra eram vistas pelas 

pessoas como imóveis valiosos. Toivo Askanien dedicou-se a fazê-la assim para 

impressionar uma pretendente que viria da Finlândia para casar-se com ele. Por questões 

de falta de afinidade, o casamento não aconteceu.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
144 Disponível em: http://casaraopenedo.com.br/casamentos-2/. Acesso em: 23 jan. 2019.  
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FIGURA 67  

 

FIGURA 68  

 
Satulina em construção145 (194-). Fonte: 

Martti Aaltonen.146 

 

Satulina concluída (1970). Fonte: Instituto de 

Imigração de Turku.147 

 

Logo depois, Toivo Askanien ficou doente e preferiu voltar para Finlândia para se 

tratar. Como não possuía recursos, teve que vender a casa. O imóvel foi adquirido pela 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1952. Atualmente, o prédio é um acampamento de 

férias para jovens pertencentes a essa congregação. A igreja não autoriza visitantes e o 

imóvel só pode ser visto por fora. 

 

FIGURA 69  

 
Satulina (2018). Fonte: acervo próprio. 

 

Já a primeira sede do Clube Finlândia é um imóvel que data de 1943. Conforme 

dito em capítulo anterior, o que era para ser uma associação comercial de produtores de 

galinhas, tornou-se o lugar de encontros e comemorações dos imigrantes. Com a mudança 

                                                             
145 Ao fundo da foto, está Toivo Askanien. 
146 Disponível em: http://www.visitepenedo.com/penedo04.htm. Acesso em: 24 jan. 2019.  
147Disponível em: http://siirtolaisuusinstituutti.fi/gallery/Etela-Amerikka%20-

%20Latin%20America/Rakennukset%20%20-%20Buildings/slides/ETA_0637.html. Acesso em: 24 jan. 

2019.  
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do Clube Finlandês para as proximidades do Largo da Finlândia, o espaço perdeu sua 

função. 

Joseana Oliveira148 relata que o prédio havia sido adquirido pela prefeitura e 

funcionou como uma escola municipal durante certo tempo, mas agora está desocupado 

e abandonado. “O imóvel está em péssimas condições estruturais e a prefeitura não faz 

nada em relação a isso” conta a informante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
148 Moradora de Penedo e professora da prefeitura de Itatiaia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Penedo é, efetivamente, a única colônia finlandesa de que se tem relato no país. 

Os finlandeses vieram em número pequeno se comparado às imigrações de portugueses, 

italianos, espanhóis, alemães e japoneses. O processo de vinda, segundo a narrativa 

contada pelos envolvidos, foi programado e independente, não havendo incentivo 

governamental do país emissor, nem do receptor. Os próprios envolvidos mobilizaram-

se para a arrecadação de fundos necessários para a viagem e a compra das terras em que 

viveriam. Esse fato é entendido como um elemento de distinção social do grupo diante de 

outros imigrantes no Brasil.  

No primeiro capítulo, foi apresentado como ocorreu o processo. Não é uma 

historiografia sobre a vinda e o estabelecimento dos finlandeses em Penedo, pois não 

foram encontrados documentos suficientes para tal empreitada. Tratou-se de uma 

narrativa do grupo sobre suas próprias origens junto a outras fontes que corroboram ou 

questionam essas memórias. A principal referência para a escrita desse capítulo foram os 

livros de memória produzidos por esses imigrantes.  

Embora não seja uma historiografia, a narrativa de memória é essencial ao 

trabalho do historiador na medida em que constrói uma linha do tempo sobre os 

acontecimentos de um grupo ou de um lugar. Sem ela, as outras fontes se tornariam 

fragmentadas no tempo. Ela dá sentido a um passado imaginado ou real de um grupo e, 

ao conectar as questões passadas por meio das demandas do presente, pode nos dizer mais 

sobre a identidade dos envolvidos do que os fatos em si. Este é o caso da narrativa sobre 

Penedo. Ela relata, por meio dos imigrados, a suposta gênese da finlanidade e revela que 

sua origem está na vinda dos finlandeses ao Brasil. A narrativa explica a existência dessa 

comunidade em um lugar geograficamente distante e diferente da Finlândia, além de 

possibilitar que o próprio grupo conte sobre a chegada e os motivos pelos quais vieram.  

O grande protagonista dessa narrativa, até 1942, é Toivo Uuskallio. A data se 

refere ao fim do projeto de imigração pensado por esse indivíduo, considerado pelo grupo 

como o responsável pelas ideias em torno da imigração. Apesar da existência de causas 

individuais para a vinda ao Brasil, os motivos dominantes utilizados como justificativa 

pela comunidade formada são os formulados por ele. Os interesses de Uuskallio são 

descritos como uma preocupação com o bem comum para além de uma causa individual, 

de forma que sua explicação para imigrar se tornou a versão dominante adotada pelos 

demais membros do grupo.  
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A causa da adoção dos motivos de Toivo Uuskallio parece ser a crença na nobreza 

dessas motivações. A ideia de fundar uma sociedade equitativa, em diálogo com a 

natureza, e com uma alimentação considerada saudável, pareceram dar maior dignidade 

ao grupo do que a saída de sua pátria de origem por outras questões pessoais. Alimenta 

também uma noção de saga percorrida por essa comunidade. O personagem é narrado 

pelo grupo como um herói, de acordo com as etapas de narrativa estabelecidas por Josef 

Campbell (1949). Uuskallio diz ser portador de uma mensagem divina e o recado prevê 

riscos para a comunidade caso opte em permanecer naquele lugar em que viviam na 

Finlândia. O personagem é então escolhido pela mesma força divina que lhe transmitiu o 

recado para realizar a missão de levar aquelas pessoas a outro local, anunciado como um 

paraíso prometido pela tal força.  

O Brasil é escolhido como destino, sendo entendido pelo grupo como o paraíso 

procurado. O imaginário criado por Uuskallio das terras brasileiras é o de um lugar com 

clima ameno, abundância de alimentos saudáveis, disponibilidade de terras, ausência de 

conflitos e aceitação de estrangeiros, fossem eles quem fossem. Os diversos depoimentos 

de memória contam que Toivo Uuskallio construiu essa imagem do país mediante estudos 

feitos nas bibliotecas da Finlândia.  

Somente imigraram os pretendentes que passaram em um processo de seleção 

classificado pelos envolvidos como “rigoroso”, embora haja controvérsias com relação a 

essa rigorosidade. Alguns imigrantes contam, em suas memórias, que os interessados já 

sabiam como fazer para ludibriar a seleção. Além disso, é relatado que o fator mais 

importante seria a disponibilidade financeira para ajudar no financiamento do projeto.   

Nesse processo imigratório chegaram ao Brasil cerca de 300 finlandeses, 

conforme relata Alva Althos Fagerlande (1998). Eles não vieram todos de uma vez; 

formaram-se pequenos grupos que aportaram em terras brasileiras entre 1929 e 1942. O 

maior fluxo se deu nos primeiros anos da década de 1930. Paralelo à vinda, houve também 

um movimento de retorno. A desistência se devia às dificuldades encontradas no destino.  

Os obstáculos foram entendidos de forma oposta à ideia de paraíso propagandeada 

na Finlândia Os que desistiram pensaram que encontrariam em Penedo um lugar com 

abundância de alimentos, água, terras, entre outros recursos necessários à sobrevivência. 

Mas, na verdade, depararam-se com uma situação de precariedade pior do que aquela que 

havia na Finlândia, decidindo voltar e ignorar as profecias de Toivo Uuskallio.  

A história dos imigrantes em Penedo ganhou continuidade no segundo capítulo, 

em que ressaltamos como se desenvolveu a atividade turística até 1997. É possível 
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acompanhar, no decorrer dessa parte, a biografia da localidade, de fazenda residencial dos 

imigrantes finlandeses a destino turístico.  

Verificamos que a imigração finlandesa e os recursos ambientais locais não são 

aspectos de uma vocação natural para o turismo. A construção do destino turístico foi um 

processo cultural. Logo, pode-se afirmar que não existe uma naturalidade turística em 

Penedo, o que desmistifica alguns trabalhos que apontam o turismo na localidade como 

algo intrínseco ao espaço, presente desde a sua concepção.   

O desenvolvimento da atividade turística foi imaginado, inicialmente, pelos 

imigrantes finlandeses como um plano econômico, secundário à agricultura. Todavia, 

com o fracasso do desenvolvimento agrícola, o turismo ganhou protagonismo.  

A sociedade que Toivo Uuskallio imaginava não previa total isolamento com o 

restante da humanidade e nem um sistema econômico próprio. Pretendia-se criar uma 

comunidade que pudesse se autossustentar por meio da agricultura. Como atividade 

complementar, estava conjecturada a construção de um sanatório para tratamentos de 

saúde “alternativos”; o estabelecimento seria voltado para o atendimento de pessoas 

externas à colônia. Isso mostra que havia, entre esses imigrantes, a perspectiva da 

recepção de visitantes. O que não existia de fato era uma concepção de turismo. Portanto, 

diferentemente do que dizem Lila de Carvalho (2014) e Sérgio Fagerlande (2015a, 2015b, 

2018a), a ideia de receber pessoas externas à colônia como opção, diante do fracasso da 

agricultura, não foi repentina e nem um desvio dos ideais originais. Ela sempre existiu no 

planejamento do projeto como uma atividade complementar e as circunstâncias 

relacionadas ao trabalho agrícola levaram a ser a alternativa principal.  

A vida do agrupamento, até 1942, aparenta-se com a descrição de uma “sociedade 

total” conceituada por Erving Goffman (1961). Acreditava-se que, para a fazenda 

prosperar, todos deviam obedecer aos desígnios de Toivo Uuskallio. Os relatos de 

memória contam que ele era apenas um receptor de mensagens divinas; quem os 

governava verdadeiramente era Deus. A atividade turística por meio da recepção dos 

visitantes em suas casas deu maior autonomia aos finlandeses perante o projeto de 

imigração estabelecido. 

A transformação da colônia em atrativo turístico partiu do próprio grupo de 

imigrantes. Inicialmente, Toivo Uuskallio era responsável por trazer visitantes a Penedo. 

Com o fim de seu projeto, os próprios agentes sociais deram continuidade à atividade 

com meios e recursos próprios.  
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O grupo transformou a sua própria história em um atrativo turístico de Penedo. 

Utilizava-se de sua nacionalidade finlandesa como um chamariz para mobilizar a vinda 

de visitantes. Buscava-se oferecer ao turista, em residência própria, todo conforto possível 

mesmo diante da escassez de alimentos, dinheiro e estrutura. A grande atração de Penedo 

era conviver com os finlandeses em suas casas.  

As invenções de objetos para a sobrevivência cotidiana foram adaptadas como 

atrativos turístico para os visitantes. Alguns dos objetos de uso corriqueiro tornaram-se 

os primeiros souvenires do lugar. Os bonés feitos de bucha, as roupas de cama, mesa e 

banho feita nos teares, os bordados, as geleias, doces, comidas, entre outros, eram todos 

considerados “finlandeses” por serem produzido por imigrantes, mesmo, em muitos 

casos, com a não existência da maioria desses itens na própria Finlândia.  

Esses inventos, com o passar do tempo, tornaram-se tradições associadas ao 

turismo. O que antes era um improviso, mediante a ausência de recursos, transformou-se 

numa característica cultural desenvolvida para ser apresentada aos visitantes. As 

invenções se legitimaram como tradição finlandesa em Penedo por meio das lembranças 

associadas pelos vendedores aos produtos comercializados. Esse passado remetia à vida 

em território finlandês. Assim, a memória parece ser um objeto manipulado pelo grupo 

na construção do produto turístico, no tempo presente.  

A fazenda foi vendida por Toivo Uuskallio em 1942 para a empresa agrícola 

Plamed devido à incapacidade de pagamento da hipoteca. A empresa trouxe prosperidade 

temporária para os imigrantes, pois a companhia empregou a maioria deles. A 

hospedagem voltou a ser uma atividade secundária na localidade, com crescimento lento.  

O fim das atividades da Plamed, no início da década de 1950, proporcionou o 

loteamento da maior parte de Penedo. Os lotes foram vendidos para pessoas físicas que 

tinham interesse na construção de segunda residência. A disseminação da notícia de venda 

dos terrenos gerou divulgação sobre Penedo em diversos periódicos do país e o turismo 

voltou a ser a principal atividade econômica do lugar, seja na recepção de visitantes, seja 

na prestação de serviços para os veranistas.  

A principal atração de Penedo eram as próprias hospedagens e o baile finlandês. 

Nas pousadas, comia-se, bebia-se e estar hospedado era, por si, o próprio entretenimento. 

Aos sábados, durante a noite, o divertimento ficava por conta do baile finlandês, uma 

alternativa à tranquilidade oferecida nos estabelecimentos de hospedagem. Os bailes 

aconteciam no Clube Finlandês, que não era um espaço turístico. O lugar tinha a 

finalidade de reunir os finlandeses para celebrar o passado comum relacionado à 
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Finlândia. O local recebia visitantes, inicialmente, somente acompanhados de pessoas 

conhecidas. Posteriormente, foi se abrindo para toda a comunidade, principalmente para 

turistas.  

Penedo começa a ganhar ares de destino turístico a partir da década de 1970. O 

auge desse período foi a comemoração dos 50 anos da imigração. Há relatos de memória 

que sinalizam o crescimento no número de visitantes, bem como de meios de hospedagem 

e de atrativos turísticos. As páginas de periódicos consultadas revelam com maior riqueza 

de detalhes a seus leitores a narrativa dos imigrantes finlandeses em Penedo.  

O aumento da atividade turística abriu espaço para outras pessoas entrarem no 

circuito turístico. Alguns, mesmo não pertencendo ao referido grupo étnico, começaram 

a imitar as práticas iniciadas pelos finlandeses, como estilos de artesanato, venda de 

doces, oferecimento de sauna e hospedagem. Junto a esse processo surgiram outras 

formas profissionalizadas de serviços turísticos. A hospedagem na casa dos finlandeses 

perdeu espaço para hotéis com melhor estrutura e maior número de amenidades a serem 

oferecidas a seus hóspedes.  

De acordo com o levantamento feito nos jornais, há uma criação constante de 

atrativos ao longo das décadas de 70, 80 e 90 (até 1997). Todos eles foram inventados 

por imigrantes finlandeses. Quando a ideia fazia sucesso, era copiada e ampliada por 

outras pessoas que residiam em Penedo, não necessariamente ligadas ao grupo. Essa 

lógica muda em 1998, com a inauguração da Pequena Finlândia, conforme é mostrado no 

terceiro capítulo desta dissertação.  

O empreendimento surgiu como um movimento de empresários locais, nenhum 

deles pertencente ao círculo de imigrantes finlandeses. O objetivo, ao criar o espaço, era 

o de trazer movimento turístico para os respectivos negócios dos envolvidos. O grupo 

argumentava que os atrativos turísticos existentes não eram suficientes para manter o 

fluxo de visitantes. Para resolver a situação, criaram um shopping center chamado 

“Pequena Finlândia”. O intento era ter um conjunto de lojas que tivessem uma roupagem 

de identidade finlandesa misturada a elementos natalinos. O lugar rompia definitivamente 

com a narrativa da saga dos imigrantes finlandeses em Penedo. A ideia era de que o 

espaço representasse o lar de verão do Papai Noel no Brasil. O empreendimento teve 

como inspiração um parque temático turístico na Finlândia, inventado também para atrair 

turistas. Assim, pode-se dizer que a Pequena Finlândia em Penedo é a “invenção da 

invenção”.  
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O principal atrativo do empreendimento é a sua estética. Houve um esforço para 

construir, por meio da arquitetura, um conceito imagético da finlanidade. A construção, 

com suas cores e aparência, ganhou destaque diante de todos os edifícios e monumentos 

existentes em Penedo no período. O sucesso deste shopping motivou a criação de outros 

empreendimentos similares. Surgiram mais shoppings no bairro que buscaram, de alguma 

forma, trabalhar a imagem finlandesa associada à Pequena Finlândia. O mesmo aconteceu 

com outros comércios voltados para o turismo, com destaque para os meios de 

hospedagem. O local pareceu solucionar o possível desaparecimento de visitantes para os 

comerciantes proponentes e conferiu a sensação, à população residente, de aumento do 

fluxo turístico. Todavia, o local gera conflitos com a comunidade imigrante por três 

motivos: pela representação discordante da identidade finlandesa; pelo esvaziamento de 

seus negócios; e pela falta de incentivo para os imigrantes terem lojas na Pequena 

Finlândia.  

Apesar dos desapontamentos, há um consenso que o empreendimento 

proporcionou o crescimento do turismo em Penedo. A comunidade dos imigrantes e 

descendentes de finlandeses, assim como os comerciantes locais, veem a Pequena 

Finlândia como o principal atrativo que mobiliza a vinda de visitantes.  

Assim, a paisagem turística de Penedo foi dominada por uma narrativa única de 

finlanidade, embora seja possível notar a falta de informações sobre outros lugares que 

contam as diferentes histórias sobre a finlanidade em Penedo. A Pequena Finlândia 

concentrou geograficamente o fluxo de visitantes que, juntamente aos empreendimentos 

que seguiram seu modelo, dominaram a narrativa de finlanidade por meio de traços 

estético-arquitetônicos.  

Por meio do mapeamento participativo verificou-se que existem outras formas de 

narrativa da finlanidade vivas em Penedo voltadas para o turista. Elas não são superiores 

ou inferiores à proposta colocada pela Pequena Finlândia e seus seguidores, mas 

apresentam concepções diferentes sobre a finlanidade.  

 

A PROPOSTA DO ROTEIRO TURÍSTICO 

 

Após encontrar os lugares e suas respectivas narrativas, foi feita a segunda etapa 

relacionada ao mapeamento participativo: a criação de um mapa. Esse será organizado 

em um molde voltado para o turista. Não é uma versão definitiva e imutável, trata-se de 
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uma proposta, sob formato de roteiro turístico feita a partir dos dados encontrados nesta 

pesquisa.  

Os pontos marcados no mapa estão organizados por sua funcionalidade com o 

intuito de classificar a oferta dos serviços existentes que podem ser oferecidos aos 

visitantes. Este mapeamento é fruto do levantamento feito no terceiro capítulo dos lugares 

que possuem finlanidade e estão abertos para o recebimento de turistas.  

 

As categorias de serviço turístico e seus respectivos mapas 

Além das explicações sobre os lugares, torna-se importante informar que tipo de 

serviço é disponibilizado ao visitante. Eles estão relacionados ao que a comunidade 

oferece para atender às necessidades do viajante que busca o destino turístico. No intuito 

de organizar a oferta de serviços no mapa turístico, foi elaborada uma classificação 

composta por cinco categorias: entretenimento, alimentos e bebidas, construções 

históricas, suvenires e meios de hospedagem.  

Para cada categoria, foi elaborado um respectivo mapa. Os mapas têm em sua 

organização esses critérios de classificação como tema norteador. Os nomes são 

sugestivos para facilitar a identificação dos pontos de interesse pelos usuários e juntos 

irão compor um único mapa. Esses critérios foram subdivididos em tópicos para facilitar 

o entendimento e visualização de seus pontos, são eles:  

 

Entretenimento  

 Conforme a própria palavra sugere, nesta categoria estão agrupados os lugares 

que possuem atividades de descontração, lazer e divertimento. Nesses atrativos, há 

atividades programadas com cobrança de ingresso aos visitantes. O preço das entradas, 

segundo os lugares classificados nesse critério, apresenta um valor simbólico revertido 

para a manutenção de seu funcionamento. 
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FIGURA 70 

 
Pontos de entretenimento. Fonte: Cidade Brasil (adaptado).149 

 

Meios de hospedagem  

Nessa categoria, podem ser encontrados lugares que oferecem estadia para 

pernoite mediante pagamento. Todos os lugares aqui listados procuram ser ou são 

considerados representativos da cultura finlandesa em Penedo. Há diversos meios de 

hospedagem que vão desde os mais simples, como a Pousada Doce Mel, a hotéis de luxo, 

como o Rituaali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
149 Disponível em: https://www.cidade-brasil.com.br/mapa-itatiaia.html. Acesso em: 30 jan. 2019. 
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FIGURA 71 

 
Pontos para Hospedagem. Fonte: Cidade Brasil (adaptado).150 

 

Alimentos e Bebidas  

Os estabelecimentos classificados na categoria “Alimentos e Bebidas” são pontos 

onde a comida local pode ser apreciada. Entende-se por “comida local” todo alimento que 

busca saciar também as necessidades culturais de quem consome. Não se trata somente 

de atender as demandas biológicas do corpo. Neste caso, se referem a comidas no qual os 

visitantes têm interesse de consumir com o intuito de fruir da finlanidade presente nelas. 

Nesse grupo estão os restaurantes, lanchonetes, cafeterias, sorveterias e lojas de 

chocolate. 

 

 

 

 

                                                             
150 Disponível em: https://www.cidade-brasil.com.br/mapa-itatiaia.html. Acesso em: 30 jan. 2019. 
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                                             FIGURA 72 

 
Pontos para consumo de alimentos e bebidas possuidores de finlanidade. Fonte: Cidade Brasil 

(adaptado).151 

 

 

Suvenires  

Os lugares categorizados a partir dessa classificação estão relacionados à 

disponibilidade de produtos materiais que têm como função principal dar a seu possuidor 

o simbolismo da finlanidade. Aqui poderão ser encontrados trabalhos em artesanato, 

doces e entre outros artefatos que podem simbolizar para quem adquire a ideia de ter 

visitado a colônia finlandesa em Penedo. Em geral, esses objetos são as famosas 

“lembrancinhas” que alguns visitantes buscam em seus destinos turísticos. De acordo com 

Bianca Freire Medeiros e Celso Castro esses itens são chamados de suvenires e 

representam o vínculo material “entre o local visitado e o lar para o qual retorna” 

(CASTRO; MEDEIROS, 2007, p. 2).  

 

 

 

 

                                                             
151 Disponível em: https://www.cidade-brasil.com.br/mapa-itatiaia.html. Acesso em: 30 jan. 2019. 
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                                                         FIGURA 73 

 
Pontos para compra de suvenires. Fonte: Cidade Brasil (adaptado).152 

 

Construções históricas  

Nesse item estão representados os edifícios e monumentos que são apontados 

como representantes da finlanidade em Penedo. Infelizmente, nenhum deles é aberto à 

visitação. O mais acessível ao público é o monumento em comemoração aos cinquenta 

anos da colônia. Os outros lugares ganharam novas funções urbanas atribuídas pelos 

atuais proprietários que não contemplam as visitas com a finalidade turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
152 Disponível em: https://www.cidade-brasil.com.br/mapa-itatiaia.html. Acesso em: 30 jan. 2019. 
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                                           FIGURA 74 

 
Construções e monumentos representativos da história dos finlandeses em Penedo. Fonte: Cidade Brasil 

(adaptado).153 

 

 O mapa final 

Neste item, foram reunidos todos os mapas anteriores em um único plano 

cartográfico, apresentado aqui como uma proposta de um roteiro turístico sobre a 

finlanidade em Penedo. Nele estão comtempladas todas as representações encontradas e 

indicadas do que se diz “finlandês”. Não é uma versão definitiva, mas um passo em 

direção a diversificação da oferta turística do local que busca iluminar os diversos atores 

sociais que acreditam fazer parte de uma “cultura finlandesa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153 Disponível em: https://www.cidade-brasil.com.br/mapa-itatiaia.html. Acesso em: 30 jan. 2019. 

 



173 
 

                                                      FIGURA 75 

 
Mapa final. Fonte: Cidade Brasil (adaptado).154 

 

 

LIMITES E CAMINHOS PARA A CONTINUAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ROTEIRO TURÍSTICO PROPOSTO 

 

O mapeamento participativo realizado inventariou os pontos disponíveis ao 

atendimento do visitante em suas diversas necessidades. A intenção de mapear veio com 

o intuito de construir um mapa turístico, entendido aqui como proposta de roteiro.   

O critério para a seleção dos lugares foi a presença de finlanidade no local visitado, 

a qual foi reconhecida por meio da autodeclaração dos representantes dos lugares como 

portadores de traços identitários finlandeses, assim como a indicação da comunidade de 

espaços vistos como representativos dessa identidade.  

                                                             
154 Disponível em: https://www.cidade-brasil.com.br/mapa-itatiaia.html. Acesso em: 30 jan. 2019. 
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A autodeclaração e as indicações da comunidade são premissas da formulação de 

mapas participativos. A linha de pensamento dessa forma de produção cartográfica 

entende que somente os elementos indicados pela comunidade devem ser representados. 

A aplicação desse conceito na roteirização turística nos faz refletir sobre a importância 

do envolvimento ativo da população local na construção de um roteiro.  

Esse pode ser um caminho para elaboração de roteiros turísticos que visem dar 

protagonismo e poder decisório aos moradores dos destinos turísticos. Caberá a eles 

decidir o que pode ser visitado, assim como os lugares representativos de sua identidade.  

O limite dessa proposta, encontrado por este trabalho, está nos elementos das 

vertentes do mapeamento participativo. Em parte delas, o pesquisador é apenas um 

auxiliador do processo da formulação dos mapas. A comunidade decide o que, quando e 

como cada informação aparecerá no mapa. O pesquisador, além de auxiliar na formulação 

de mapas, deve ter a capacidade de mobilizar a comunidade para a construção deles. Ou 

seja, ele também deve ter um engajamento político para conseguir executar a pesquisa.   

Neste trabalho não foi possível fazer um debate presencial com os interessados no 

assunto, diante da falta de trânsito político para mobilizar a comunidade. As divergências 

no local sobre o que deve ou não ser considerado portador de finlanidade também se 

colocaram como um obstáculo para reunir a comunidade. Imagina-se que, mesmo se 

houvesse um encontro, haveria conflitos na decisão acerca daquilo que deveria ser 

colocado e/ou excluído. Isso ajudaria alguns grupos a ganharem protagonismo e, ao 

mesmo tempo, poderia levar outros às sombras da visitação turística.  

Por isso, este trabalho contenta-se apenas em trazer o mapa indicativo dos pontos. 

Pelas premissas do mapeamento participativo, cabe à comunidade decidir os aspectos 

operacionais da implementação do roteiro, como formas de disponibilização, distribuição, 

design de mapas e figuras, entre outros. Estas questões, apesar de estarem previstas no 

projeto do trabalho, foram vistas por meio do mapeamento participativo como complexas 

diante da necessidade de diálogo e de encontro entre os envolvidos. Entendi, então, que 

isto poderia ser o alvo de uma outra pesquisa que esta dissertação, no presente momento, 

não consegue abarcar.  

Logo, conclui-se que um roteiro, mais do que definir pontos, deve ser um 

instrumento político para a comunidade na disputa de identidades e espaços. Os lugares 

e apontamentos feitos neste trabalho podem contribuir para uma discussão na comunidade 

local em torno da ideia da roteirização turística de Penedo e de como a atividade constrói 
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identidade e imaginários. O uso de elementos aqui dispostos ou a recusa deles pela 

comunidade contribui para uma visão crítica das formas de se fazer turismo em Penedo.  

Salientamos ainda que nenhuma espécie de roteiro deve ser um objeto estático e 

definitivo. A finalidade do material é apontar lugares onde as narrativas locais poderão 

ser encontradas, mas as estórias podem mudar e variar com o tempo, porque são fruto de 

um processo cultural. Cabe à comunidade manter-se em constante discussão sobre o que 

deve permanecer, ser retirado ou acrescentado no cenário turístico. Os roteiros podem ser 

um caminho efetivo de poder decisório na arena do turismo. Que este trabalho possa ser 

mais um elemento fomentador desta discussão.  
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