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RESUMO 

O presente trabalho utilizou como método de pesquisa bibliográfica, fazendo um levantamento de dados e 
assim analisando a atividade turística na colônia Witmarsum, tendo como objetivo analisar a mesma como 
sendo um importante atrativo turístico do município de Palmeira, inserida dentro da segmentação turística, 
turismo rural e turismo cultural. Buscou-se embasar este trabalho com o estudo realizado pela turismóloga 
Elisa Barlleta sobre a colônia, além de uma saída de campo e reconhecimento da área, demonstrando que 
Witmarsum pode ser um exemplo de turismo cultural e rural por haver o cooperativismo e a valorização da 
cultura. 
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1. INTRODUÇÃO   

 
O turismo é uma atividade abrangente e complexa, onde precisa existir uma 

motivação, seja ela por cultura local, saúde, lazer, negócios, entre outras, para que o 
individuo se desloque de seu espaço onde está localizado a sua residência para o espaço 
turístico. Dentro das vertentes da atividade turística podemos citar o ecoturismo, turismo 
cultural, turismo rural, turismo de negócios, turismo de eventos, de sol e praia, religioso, 
entre outros. Neste trabalho há o enfoque das vertentes turismo cultural e turismo rural. 

Nesta temática, a colônia Witmarsum, localizada nos Campos Gerais, em Palmeira 
no estado do Paraná, fundada por imigrantes alemães confessos Menonitas, apresenta-
se como um impulsionador para o deslocamento de turistas, configurando-se um atrativo 
turístico forte dentro da vertente turística cultural com seu patrimônio histórico-étnico-
cultural e rural, revelando uma paisagem recheada de história e cultura com edificações 
que remetem a Europa. 

O estudo realizado, em um primeiro momento, revela o contexto inicial da criação a 
colônia bem como seu histórico cultural e econômico, além de fazer esclarecimentos 
sobre a prática da religião Menonita, religião dos primeiros alemães que fundaram a 
colônia, e que foi preservada pelos seus integrantes. No segundo momento, a colônia é 
analisada sob a perspectiva turística, tendo como ponto de partida uma saída de campo 
realizada na colônia Witmarsum. 

 

2. A IMIGRAÇÃO EUROPÉIA E A SOBREVIVÊNCIA DA COLÔNIA WITMARSUM 
 

A colônia Witmarsum surgiu com a vinda de diversos grupos étnicos para o 
município de Palmeira no estado do Paraná. Um dos principais motivos da emigração 
ocorrida na Europa foram as dificuldades econômicas e sociais ligadas a Segunda Guerra 
mundial. Segundo Cordeiro (2005 apud Elisa Barletta 2008, p.19-20): “Os problemas que 
permeavam a Europa, principalmente a Itália, a Alemanha, a Polônia e a Ucrânia, eram: 
opressão política e econômica, perseguições contra a própria língua e cultura, invasões e 
estado de miséria.”   

Esses europeus saíram de suas casas para o Brasil, atraídos pelos incentivos do 
governo brasileiro. De acordo com Lazzari (1980 apud Elisa Barletta 2005) essas 
vantagens entre outras coisas, incluíam transporte, doação de lotes em ambientes rurais, 
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instrumento de trabalho, sementes e tolerância religiosa. Ao adentrarem no território 
brasileiro deu-se a instalação de diversos grupos em muitos municípios, dentre eles nosso 
objeto de estudo, onde se deu a ocupação a partir de 1878. 

Os primeiros imigrantes a vir para essa região eram de origem russos-alemães, 
poloneses e italianos. Ao se instalarem em Palmeira, tiveram dificuldades de adaptação o 
que levou a decadência de algumas colônias. De acordo com Gonçalves e Pinto (1983 
apud Elisa Barletta, 2008, p. 45):  
 

[...] Faltou um planejamento adequado para as novas condições de uso da terra 
para a agricultura.  Mesmo entre os imigrantes ocorreram conflitos devido as 
diferenças acentuadas, mesmo vindo do mesmo lugar, falando a mesma língua, 
uns se adaptaram mais rápido, outros sofreram mais, inclusive com questões de 
saúde, com a proliferação de enfermidades de tratamento médico, muitas vezes 
decorrentes das distâncias entre centros urbanos. 

 

 Nesse contexto a colônia Witmarsum foi à única que conseguiu manter-se e 
prosperar com a vinda dos imigrantes alemães que se instalaram na região 
 
2.1 A COLÔNIA WITMARSUM E A RELIGIÃO MENONITA 
 

Os imigrantes alemães que chegaram nessa terra, eram pertencentes à religião 
Menonita. Segundo a Revista Witmarsum Cinquenta anos no Paraná (apud Elisa Barletta, 
2008), a religião teve origem na Suíça, onde eram denominados de anabatistas, palavra 
de origem grega que segundo o site gospel Brasil significa "batizar outra vez". 
Acreditavam e batizavam apenas os adultos, baseados na fé em Jesus Cristo e sua 
doutrina unicamente na Bíblia. 

Segundo o site da igreja Menonita e Elisa Barletta (2008), Menno Simons um dos 
primeiros líderes espirituais da prática religiosa anabatista na Holanda, que nasceu em 
Witmarsum ao norte da Holanda, resolveu deixar o sacerdócio católico para se unir a um 
grupo de anabatistas durante o período protestante no século XVI, onde devido sua forte 
liderança os praticantes anabatistas aderiram a expressão Menonita, que remete a seu 
nome Mennon. De acordo ainda com Elisa Barletta, atualmente os Menonitas possuem 
três igrejas na colônia: a igreja Evangélica Menonita, igreja Evangélica Irmãos Menonitas 
e a igreja Menonita.  

Segundo Elisa Barletta, em 1951 sessenta famílias de reimigrantes alemães saídas 
do estado de Santa Catarina, adquiriram em Palmeira, uma área com 7.800 hectares 
denominada Fazenda da Cancela, a qual foi dividida em 5 centros de povoamento. Nessa 
área fundaram a Cooperativa Mista Agropecuária Witmarsum onde deu-se o seu 
desenvolvimento e a concentração das atividades exercidas na colônia.  

Ainda hoje Witmarsum continua com a mesma base econômica: agricultura e 
pecuária. Forte destaque é dado ao setor leiteiro, no qual ganhou posição de destaque 
nacional, tanto na produção quanto no processamento e derivados, contando inclusive 
com a presença do presidente Ernesto Geisel na inauguração da fábrica de laticínio em 4 
de março de 1987.  

É importante destacar que um dos principais objetivos da colônia desde que se 
estabeleceu em Palmeira foi preservar e defender as suas identidades étnicas. Tendo 
isso em mente, foi fundado em 1952 o colégio Fritz Kliewer, um barracão na fazenda com 
aulas de alemão e português. Assim, podemos perceber que a educação e a manutenção 
da língua nativa eram uma das prioridades. Wachowicz (2002 p.138) escreve que o 
isolamento geográfico favoreceu a manutenção dos traços culturais alemães: 

 
Conservam os germânicos, na organização da família, os mesmos padrões de 
suas terras de origem, os mesmos hábitos da família, nas atividades de trabalho, 
nos serões, nos casamentos, foram mantidos .O que era facilitado ,principalmente 
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pelo  caráter quase fechado nas colônias, em grande parte espalhadas na área 
rural, distanciados e isolados dos núcleos demográficos. 
 

 Com a cultura forte e marcante na região, a colônia tornar-se assim uma forte e um 
propicio espaço para o desenvolvimento do turismo, seja ela regional, nacional ou 
internacional, por permite o resgate cultural alemã por meio de suas edificações e 
padrões culturais de seus habitantes, sejam através da fala ou rituais culturais. 
 

3. ATIVIDADE TURÍSTICA 
 

Atualmente a atividade turística é um dos grandes fatores econômicos do mundo, 
na qual, segundo Beni (2008), para ser realizada necessita de serviços, infraestrutura, 
atrativos e superestrutura. Envolvendo inúmeros segmentos criados, para atender melhor 
a demanda do mercado.  

Segundo o Ministério do Turismo (2006) são exemplos de segmentos turísticos: 
Turismo rural, ecoturismo, turismo cultural, turismo náutico, turismo de aventura e turismo 
de eventos. A configuração do produto é composta através do perfil do turista feito por 
suas escolhas, o local a ser visitado, hospedagem, fatores climáticos entre outros. 

Dentre algumas das segmentações do turismo, temos a do turismo cultural e rural, 
as quais se enquadram nas atividades turísticas realizadas na colônia Witmarsum. Onde 
o Ministério de Turismo (2006, p. 16) define que há também aqueles atrativos que 
apresentam os dois segmentos do ponto de vista da motivação: 

 
Se a motivação do turista se concentrar nos aspectos culturais, ele visitará tanto 
os atrativos localizados na zona urbana quanto na área rural. Caso a vivência da 
ruralidade for predominante na motivação, configura-se um outro tipo de turismo – 
o segmento denominado Turismo Rural, que guarda fortes elementos culturais. 
Por essa razão, uma propriedade rural com elementos culturais significativos pode 
desenvolver produtos de ambos os segmentos – Rural e Cultural. 

 
3.1 TURISMO CULTURAL NA COLÔNIA WITMARSUM 
 

Em um mundo globalizado, onde a transmissão de informações é muito mais 
ampla, as culturas dominantes influenciam outras culturas, ocorrendo um processo de 
“desaculturação”, e assim aquele povo perde sua identidade anterior e adapta-se a uma 
nova cultura. Um dos grandes exemplos é a cultura norte-americana influenciando nas 
músicas, pensamentos, vestimentas, entre outros no Brasil. 

Neste processo perdem-se muitas informações acerca da formação social do povo, 
deixando-os desorientados, já que a cultura envolve a sua história, sua identidade e seus 
valores. Como afirma Beni (2008) “[...] já que a cultura pode ser entendida como conjunto 
de crenças, valores e técnicas para lidar com o meio ambiente, compartilhado entre os 
contemporâneos e transmitindo de geração a geração (...)”. 

No Brasil, no estado do Paraná, ainda há existência de colônias de imigrantes que 
preservam sua cultura e língua pátria, costumes, vestimentas (quadro 1). O turismo age 
como um grande contribuinte ao estimular a valorização desta cultura ainda existente, 
afinal turistas de outros países europeus que perderam sua identidade há muito tempo, 
visitam estas colônias para fazer um resgate cultural. 

Assim o turismo mostra-se como grande estimulador de troca de informações e da 
preservação dos patrimônios culturais entre os descendentes com o país da origem de 
sua cultura, além de outros turistas que visitam as colônias para conhecerem as mesmas, 
já que a cultura é um atrativo e motivador da viagem. Mesmo a cultura possuindo seu lado 
intangível e o tangível, torna-se um interessante atrativo, como afirma Beni (2008, p 92) 
“O turismo estimula os países a proteger suas civilizações e heranças culturais.” 
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Na colônia Witmarsum se pratica a atividade turística voltada para a cultura, onde 
ocorre a preservação da mesma, com as suas edificações, gastronomia, religião, 
artesanato, língua e seu modo de vida. Um dos Grandes exemplos é o colégio Fritz 
Kliewer, onde é ensinado a língua alemã e ocorre o intercâmbio de estudantes para a 
Alemanha, devido ao ótimo relacionamento mantido com o país. O Museu de Witmarsum 
é mais um exemplo da tentativa de preservar sua cultura, onde através de um guia dentro 
do museu, é contada a história dos imigrantes da colônia. Como afirma Barletta (2008, p 
42) “A atividade turística desenvolvida junto aos imigrantes, utilizando como recursos a 
sua história , seus costumes pode constituir – se num atrativo diferenciado, especialmente 
para grupos que apresentam grande poder aquisitivo (...)”. 

 
3.2 TURISMO RURAL NA COLÔNIA WITMARSUM 

 
Segundo o Ministério do Turismo (2009), “Turismo Rural é o conjunto de atividades 

turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, 
agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e 
natural da comunidade.” 
         O Turismo Rural assume a forma de aproveitamento turístico em casas rústicas com 
características próprias do meio rural. Geralmente os aspectos das fazendas são  
relacionada à história da imigração europeia no Brasil, principalmente nas regiões Sul e 
Sudeste do país, onde os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Espírito Santo se encontram em destaque. Algumas fazendas apresentam instalações 
luxuosas, onde os proprietários residem ou não na propriedade e cuja atividade agrária é 
ainda importante, sendo o turismo atividade complementar. 

A atividade demonstra que cada fazenda possuiu suas atrações, demonstrando as 
heranças culturais das colônias europeias; italianas, alemãs, portuguesas e austríacas, 
tanto em estrutura quanto na hospitalidade. Esses traços se assemelham ao agro turismo 
europeu, por serem empresas de meio familiar, no qual o proprietário e sua família que 
cuidam diretamente da hospedagem promovem a participação do turista nas atividades 
rotineiras da família no espaço turístico. 

Além da alimentação típica, artesanato, hospedagem, o Turismo Rural é também 
uma alternativa para os visitantes urbanos estarem por dentro da rotina, costumes das 
famílias residentes no campo e claro em contato com a natureza e diferentes paisagens 
naturais. Ele contribui como forma alternativa de renda e valorizam o meio rural. 
 A oferta de turismo rural vem associada com a infraestrutura no contexto geral, na 
adaptação para não haver impactos, a sustentabilidade e etc. 

Ansarah (apud Tulik, 2003) cita que no cenário do espaço rural relacionada aos 
atrativos e atividades potenciais tem: monocultura, animais e aves, acesso ao campo, 
restaurante típico colonial, loja de artesanato, lembranças, museu, opções de 
entretenimento para as crianças, eventos, ecoturismo e hospedagem alternativa, 
pescaria, entre outros. 

Os impactos negativos causados por essas atividades turísticas no meio rural tem 
sido notável em muitas paisagens rurais aqui no Brasil, porém a os impactos positivos, 
que se encontra em conscientizar e se ter uma compreensão com o meio ecológico, onde 
preservar o meio ambiente é uma forma de cuidar tanto daquele atrativo natural, quanto 
do planeta em geral. 
 Referente ao segmento de mercado o turismo rural requer ao todo uma demanda 
que busca qualidade de serviço, buscam um ambiente tranquilo que fuja do cotidiano 
urbano e criam uma expectativa de se ter um ambiente em meio a flores, água, 
tranquilidade e grandes campos. O turismo rural é um dos segmentos do turismo que 
mais tem dado certo nos últimos anos. 
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Na colônia Witmarsum, as fazendas e pousadas possuem os aspectos familiares, a 
vida no campo e as comidas típicas e a tranquilidade, sendo um grande atrativo turístico, 
principalmente para os curitibanos, onde aproveitam os finais de semana e feriados para 
descansarem da vida agitada da capital. 

Como os fazendeiros produzem os mesmos produtos, como leite por exemplo, para 
não haver concorrência e assim, todos poderem se manter e poder usufruir dos serviços 
como educação e saúde, existe o cooperativismo entre eles. Como afirma Mielke (2010, p 
13):  

O cooperativismo no Paraná tem suas raízes nos esforços das comunidades de 
imigrantes europeus que procuraram organizar suas estruturas sociais, de compra 
e venda em comum, além de suprir suas necessidades de educação, religião e 
lazer, através de associações e sociedades cooperativas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebe-se que a colônia Witmarsum é um importante atrativo turístico rural e 
cultural do município de Palmeira. Os seus integrantes possuírem  grande preocupação 
em preservar a tradição cultural e reconstruir sua identidade étnica, herdada de seus 
antepassados alemães, onde comprovamos a afirmação com a presença do grupo 
folclórico no interior da colônia, a manutenção da língua alemã e seu ensino, bem como a 
prática ainda da religião Menonita, a presença de um museu contando a história da 
colônia e de seus antecessores e com a confecção do artesanato local e outras práticas. 

Verifica-se também que a atividade turística pode ser um motivador para preservar 
a identidade da comunidade visitada, porém poderá ocorrer que nessa troca com  o turista 
a mesma passe a incorporar aspectos de sua identidade e mude a sua própria.Não é o 
que parece ocorrer na colônia, que praticam no seu dia a dia, as atividades de sua cultura 
além de fazerem cursos para saber mais do turismo e usam do cooperativismo afim de 
enriquecer seu produto turístico.  

Observa-se que com o implemento da atividade turística, a renda das famílias é 
ampliada, além do sistema cooperativista facilitar com que todos da comunidade sejam 
beneficiados e posam divulgar os seus produtos e serviços, incentivando as famílias a 
permanecerem no meio rural e continuar suas atividades, mantendo a formação social da 
colônia. 

Comprovamos no decorrer da visita, a forte presença do turismo rural na região, 
pois a colônia situa-se afastada da cidade, além de oferecer a infraestrutura necessária 
para abrigar os turistas com a presença de pousadas e fazendas, além da oferta de 
alimentação e atrativos turísticos, fatores indispensáveis para que ocorra o fluxo de 
turistas em qualquer região, fazendo com que o mesmo resulte em fonte de renda para a 
comunidade.  

Ressaltamos ao final do trabalho, que a visitação da colônia deverá ser feita de 
uma forma sustentável afim de não denegrir o local, poluindo o ambiente com o lixo, 
presença de automóveis e ruídos sonoros. Estes podem ocorrer quando os locais lotam 
de turistas, em épocas de clima quente do ano por exemplo. Por estas razões, é de 
grande importância que os moradores da colônia que exploram o turismo nas suas áreas 
tenham prevê planejamento delas, fazendo com que aspectos ambientais e a proteção do 
meio ambiente sejam prioridades, conscientizando da importância que a vitalidade do 
mesmo possui. 
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