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RESUMO: Esse artigo analisa o perfil dos visitantes da Festa das Flores e Morangos 

de Atibaia e suas percepções relacionadas às características da festa, observando a 

identificação da Festa como atrativo que represente a cidade de Atibaia e suas 

expressões culturais. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas para 

embasamento do estudo, entrevista qualitativa com a Assessora de Imprensa da 

festa, entrevistas quantitativas com os visitantes e coleta de dados secundários no 

evento. Ao final do estudo, contrapondo os dados coletados, foi percebido que a 

temática original da festa poderia ser mais explorada. 

Palavras- Chave: cultura. identidade. Festa das Flores e Morangos.Atibaia. 

ABSTRACT: This article analyses the profile of the visitors of Atibaia’s Flowers and 

Strawberries Festival by taking into consideration what the Festival represents for the 

city of Atibaia as for its cultural expressions. The study was based on bibliographic 

researches, qualitative interview with the Press Secretary of the event and 

quantitative interview with Festival visitors as well as secondary data collection. As a 

result of this study and after comparing the collected data, it was concluded that 

further studies could have been done regarding the original Festival theme.  
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Introdução 

A Festa dos Morangos e Flores de Atibaia possui importância para a cidade, evento 

reconhecido como parte da cultura local e que a cada ano atrai mais visitantes. A 

Festa é derivada do aniversário do município e da participação da comunidade 

japonesa que tornou Atibaia um importante produtor agrícola, onde se destaca a 

produção de flores e morangos.  

Além de sua importância para o município, a Festa atrai os visitantes para que os 

atrativos da cidade sejam mais conhecidos. Portanto, vê-se a Festa como geradora 

de receitas para a cidade, visto que reúne produtores rurais e a comercialização de 

seus produtos dentro do evento, além de atrair público para os atrativos locais e 

serviços relacionados. 

A razão pela qual o presente trabalho está sendo realizado é analisar o perfil dos 

visitantes e suas percepções com relação às características culturais apresentadas 

na festa.  

O trabalho apresenta breve histórico da imigração japonesa e sua inserção na 

comunidade brasileira, apresentando a importância da presença nipônica no estado 

de São Paulo, e mais especificamente na cidade de Atibaia e na criação da Festa 

das Flores e Morangos de Atibaia, mostrando também a evolução e mudanças 

estruturais do evento ao longo das edições.  

Foram utilizadas pesquisas bibliográficas sobre os assuntos relacionados e pesquisa 

quantitativa em campo com os visitantes para registrar o perfil e as percepções do 

público. Utilizou-se também a entrevista qualitativa e observações de campo como 

fontes para elucidar as opiniões da administração da festa e obtenção de outras 

informações necessárias para a realização do trabalho.  

O estudo mostra-se importante devido à organização da Festa não possuir nenhum 

registro de dados sobre os visitantes, de modo a proporcionar o acesso ao resultado 

da coleta de dados possibilitando comparações a respeito dos itens estudados. 

Assim, torna-se viável o estudo de possíveis propostas para novas edições.  
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O trabalho divide-se em 4 partes, que apresentam a imigração japonesa, Atibaia e a 

presença nipônica, histórico da festa e suas características, e resultados, item no 

qual estão exploradas as análises de perfil e percepções dos visitantes. 

1 A imigração japonesa  

O Japão está localizado no Leste Asiático, no Oceano Pacífico, a leste da Coréia do 

Sul, Coréia do Norte, Rússia e China (SIMIELLI, 2011). A imigração para o Brasil 

teve como objetivo fornecer mão de obra para as regiões cafeicultoras, tornando-se 

necessária a melhor compreensão dos motivos desse fluxo imigratório. 

O Japão, em 1639, entra em estado de isolamento com relação ao mundo ocidental, 

período que durou até 1854 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA 

JAPONESA,1987). Nesse período, o país foi governado pelo Xogunato1 Tokunawa. 

Sendo assim, o país fechou-se para as relações internacionais que só foram 

reestabelecidas na segunda metade do séc. XIX, devido a decadência do sistema de 

governo (SAKURAI, 2008). 

Dessa forma, a população japonesa em 1854 compunha-se, de acordo com a 

Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (1987), por aproximadamente cerca de 30 

milhões de habitantes no Japão, onde 84% faziam parte da classe de lavradores, 

7% eram samurais (força militar do governo xogunato) e 9% representavam o 

restante das demais classes.  

Em 1868, com o fim do xogunato, a Restauração Meiji2 é estabelecida, e segundo 

Sakurai (2008), tinha como propósito agregar valores ocidentais aos valores já 

existentes, buscando uma política que representasse o país com suas 

características. Porém, segundo Patarra (1995), com a Era Meiji, a massa de 

desempregados avolumou-se, devido à crise econômica do antigo regime, e para 

diminuir as tensões, o Japão começa em 1880 a exportar contingentes. 

                                                           
1
 O xogunato é um sistema de governo onde o xogum – líder militar, possui poder de comando do 

país, com mais poder que o próprio Imperador (SAKURAI, 2008). 

2
 Restauração Meiji: ou Era Meiji, de acordo com Sakurai (2008) é a “restituição do poder ao 

imperador após os longuissímos anos do xogunato Tokugawa e de fechamento do país ao contato 
com o exterior”.  
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Nesse momento, o Brasil encontrava-se em desenvolvimento da cultura cafeeira no 

estado de São Paulo com um sério problema em 1850, pois devido a Lei Eusébio de 

Queiroz3, o tráfico negreiro fica extinto, levando a queda dos escravos africanos 

(SILVA, 1992). Abrindo espaço para o movimento abolicionista, promulgaram-se leis 

como a Lei do Ventre Livre4, em 1871, e a Lei dos Sexagenários5, em 1885. E 

finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea6. (SILVA, 

1992). 

Dessa forma, tornou-se urgente a solução da carência de mão de obra e essa 

necessidade animou o governo japonês na realização da imigração de sua 

população ao país (PATARRA, 1995). 

O Brasil recebeu, portanto, entre 1890-1945, cerca de 188.615 imigrantes 

japoneses.(CORNEJO & TAKEUCHI, 2012) Assim, exemplifica-se melhor, 

observando o ANEXO A – Entrada de imigrantes no Brasil (1890-1945). A imigração 

japonesa deu-se tardiamente, sendo, portanto, proibida em alguns países7 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA, 1987).  

Em acordos fechados com o governo brasileiro, a primeira embarcação que se tem 

registro que trouxe grande contingente de imigrantes japoneses foi o Kasato- Maru, 

que desembarcou em Santos, em 18 de junho de 1908 (HANDA, 1980). 

Em São Paulo, foi necessária a criação de locais para acomodação da população 

proveniente de países estrangeiros, como a Hospedaria dos Imigrantes na região do 

Brás, de acordo com Paiva & Moura (2008). Depois de acomodados, os imigrantes 

                                                           
3
 Lei Eusébio de Queiroz: aprovada em 1850, proibiu o tráfico negreiro (FIGUEIRA, 2003). 

4
 Lei do Ventre Livre: sancionada em 1871, declara livres os filhos de mãe escrava desde a data da 

publicação da lei. (FIGUEIRA, 2003) 

5
 Lei dos Sexagenários: ou Lei Saraiva- Cotegipe, aprovada em 1885, que determinava a libertação 

dos escravos com mais de 60 anos (FIGUEIRA, 2003). 

6
 Lei Áurea: Sancionada em 1888 pela Princesa Imperial Regente, declara a extinção da escravidão 

no Brasil. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-3353-13-maio-1888-
533138-publicacaooriginal-16269-pl.html>.  

7
 Os contingentes populacionais asiáticos, em especial os chineses aceitavam péssimas condições 

de vida e trabalho em outros países, causando descontentamento da população local. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA, 1987).  
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eram encaminhados para fazendas, onde acabam descobrindo que a propaganda 

que o governo japonês fizera era enganosa (AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS, 2008). 

Os imigrantes japoneses, segundo Patarra (1995), permaneceram pouco tempo nas 

fazendas de café, buscando ocupar o interior de São Paulo e o norte do Paraná. 

Assim, passaram de colonos para lavradores ou mesmo independentes. 

Proliferaram as cooperativas agrícolas depois de 1920 (SILVA, 1992) e após a 

Queda da Bolsa de Nova York em 1929, os japoneses passam a arrendar terras 

para plantar algodão e outras culturas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA 

JAPONESA, 1987), espalhando-se efetivamente pelo estado de São Paulo e 

instalando-se em cidades como Atibaia. 

2 Atibaia e a presença nipônica 

Atibaia é uma cidade do interior do estado de São Paulo, que faz limite ao norte com 

as cidades de Bragança Paulista; a leste com Piracaia, Bom Jesus dos Perdões e 

Nazaré Paulista; a sul com Mairiporã e Francisco Morato; e a oeste com Campo 

Limpo Paulista e Jarinu, de acordo com o Instituto Geográfico e Cartográfico8(2014). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) (2014), a área da 

cidade é de 478.517 km² e possui cerca de 126.603 habitantes. 

Há controvérsias sobre a origem do nome da cidade, podendo haver influência 

indígena na nomeação (CONTI, 2001). Bordoni (1983) afirma que a palavra Tibaia, 

em Tupi, de pronúncia ty-b-aya, significa “rio saudável”.  

Segundo a ACENBRA (2005), no dia 24 de junho de 1665 rezou-se a primeira missa 

no local, considerada data de sua fundação. Fundou-se com a presença do 

bandeirante Jerônimo de Camargo e o padre Mateus Nunes de Siqueira.  

Somente em 22 de abril de 1864 a região torna-se cidade. Com o apoio de Atibaia à 

Proclamação da República, a cidade recebe muitas melhorias, como instalação de 

água encanada e luz elétrica (CONTI, 2001).  

                                                           
8
 Instituto Geográfico e Cartógrafo: Mapa da Divisão Municipal. Disponível para download gratuito no 

link: <http://www.igc.sp.gov.br/produtos/divisao_municipal.html>. 
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Em 1936, a cidade recebe o primeiro imigrante japonês oficialmente reconhecido, 

sendo Harukiti Yamanaka, porém, observa-se a presença japonesa sete anos antes 

no Bairro do Rio Acima, de acordo a ACENBRA (2005). 

Com o envolvimento do Japão em 1941 na Segunda Guerra Mundial (FIGUEIRA, 

2003), o Brasil encontrava-se ao lado dos países aliados, o que fez a vida dos 

japoneses que moravam no país passarem por momentos difíceis e a ideia de voltar 

ao Japão acaba sendo abandonada (CORNEJO & TAKEUCHI, 2012).  

Com o sonho derrotado, muitas famílias japonesas encontravam-se com terras 

saturadas pelo plantio, e uma parcela significativa decide investir em locais próximos 

à capital, principalmente por causa da facilidade de acesso à educação (ACENBRA, 

2005). Atibaia, então, começa a ser dividida em pequenas propriedades, fator que 

caracteriza a cidade, e também tornava viável o cultivo de hortaliças e frutas 

(ACENBRA, 2005). Segundo Conti (2001), na segunda metade do séc. XX o 

morango começa a ser cultivado. 

Dessa forma, vias como a Rodovia Fernão Dias9 e a Dom Pedro I10 promoveriam a 

aceleração do desenvolvimento da cidade e escoamento de seus produtos (CONTI, 

2001).  

O desenvolvimento turístico de Atibaia dava-se pela paisagem e clima privilegiado, e 

o seu reconhecimento como estância hidromineral teve importante participação 

hoteleira (CONTI, 2001). Atibaia ainda é reconhecida dessa forma pelo do Governo 

do estado de São Paulo (2014), e também por ser a “maior produtora de flores e 

morangos do Brasil”.  

3 A Festa das Flores e Morangos de Atibaia 

Uma festa, de acordo com Rosa (2002) é uma “celebração, fruição, diversão, 

evento, espetáculo, brincadeira, investimento, exaltação, trabalho filantrópico e 

                                                           
9
 A Rodovia Fernão Dias foi inaugurada em 1959, e tinha como objetivo de ligar São Paulo à Belo 

Horizonte (PEREIRA, 2014). 

10
 A Rodovia Dom Pedro I, concluída em 1971, une os municípios de Atibaia, Campinas, Jundiaí e 

cidades próximas, administrada pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A. Informação disponível 
em:<http://www.rotadasbandeiras.com.br/show.aspx?idCanal=7PD4g5TKBX6Sri2F/tfNmQ=>. 



6 

 

econômico”, que representa a manifestação da cultura dos povos na forma de ação. 

Desse modo, Rosa (2002) ainda afirma que a festa está relacionada a valores como 

a agricultura. Assim, relaciona-se a Festa das Flores e Morangos de Atibaia, que 

teve como objetivos a celebração do aniversário da cidade e, segundo a Assessora 

de Imprensa, “o objetivo dessa festa, é mostrar a agricultura local”. 

A Festa das Flores inicia-se em 1965, em comemoração ao 300º aniversário da 

cidade. A comunidade japonesa decide então homenagear o local com uma 

exposição de flores (ACENBRA, 2005). De acordo com o site oficial da Festa (2014), 

essa comemoração levou o nome de Feira Agrícola, onde a colônia japonesa e a 

associação foram responsáveis pela organização. A Associação Cultural de Atibaia 

(ACA) foi inicialmente, a responsável pela organização da Festa. Dessa forma, é 

importante destacar que a associação, no passar do tempo, teve sua denominação 

alterada para Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia (ACENBRA11).  

Assim, de acordo com ACENBRA (2005) apresentou-se um galpão da prefeitura 

como o primeiro local de exposição, que contou com 3  mil colaboradores e recebeu 

100 mil visitantes, tornando-se um momento de integração entre os bairros da 

comunidade. 

A festa realizou-se novamente em 1968. Em 1970, a festa aconteceu na Feira 

Permanente de Atibaia. Nessa edição, houve a inclusão dos hortifrutigranjeiros 

(ACENBRA, 2005). 

Em 1972, a ACA realizou a Festa das Rosas no Parque Edmundo Zanoni, e também 

foram incluídos flores, hortifrutigranjeiros e outros produtos (ACENBRA, 2005). O 

parque é sede até hoje da Festa, que sempre ocorre durante todo o mês de 

setembro às sextas, sábados e domingos. A partir desse ano, a festa começa a 

fazer parte do calendário de eventos da cidade (ACENBRA, 2005).  

Em 1983 - quarta edição da festa - foi a primeira vez que foi montada uma 

decoração, (ACENBRA, 2005), esta que continua na festa até os dias de hoje, e 

apresenta atualmente  painéis de flores, esculturas e espaços de exposição. 

                                                           
11

  ACENBRA : Essa associação tinha como objetivo inicial, constituir o fortalecimento do grupo de 
jovens que praticavam o beisebol (ACENBRA, 2005). 
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Em 1985, a festa muda para o nome atual. Nessa data, o pavilhão de exposições foi 

inaugurado, segundo site oficial da Festa das Flores e Morangos de Atibaia12 (2014). 

É importante destacar que todo ano a festa possui um tema que a inspira. 

Em 1991, a Associação Hortolândia surgiu com o objetivo de assumir a 

responsabilidade de organização da festa. Atualmente, em conjunto com a 

Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais de Atibaia (PRÓ-

FLOR) - associação que assume parte da organização do espaço de comércio de 

flores na Festa, e a ACENBRA, possuem participação no espaço que será a nova 

sede da festa13 (ACENBRA, 2005). 

A Hortolândia, de acordo com entrevista concedida pela Assessora de Imprensa, 

possui 4 funcionários fixos, e cerca de 300 contratados. Ainda segundo a Assessora, 

para a edição do ano de 2013, o total de público esperado era de 140 mil pessoas.  

A Associação Hortolândia assume a administração do parque aproximadamente 2 

meses antes do período do evento. Isso ocorre, pois, segundo a Assessoria de 

Imprensa, é necessário “organizar o jardim” e “limpar o parque”, devido as 

dificuldades encontradas pela gestão pública municipal na manutenção dos 

espaços.  

3.1 Espaços da festa 

A festa possui espaços que foram criados apenas para atender a sua programação 

e espaços físico-estruturais que fazem parte do Parque Edmundo Zanoni. Estes 

continuam em atividade durante o evento e incluem: lanchonete, lago com 

pedalinho, sede da associação de Artesãos e Artistas Plásticos da Região de Atibaia 

(APA), Museu de História Natural, playground, área de descanso e extensa área 

verde. Dessa forma, os espaços mencionados daqui em diante foram criados 

                                                           
12

 Site oficial da Festa das Flores e Morangos de Atibaia. Disponível em : 
<http://www.festadasfloresdeatibaia.com.br/>. 
 

13
 Informação obtida em entrevista concedida no dia 13 set. 2013, realizada com Simone Nogueira 

César, assessora de imprensa da Festa das Flores e Morangos de Atibaia.  
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especificamente para a realização da festa e baseiam-se em observações de 

campo. 

A entrada contava com bilheteria onde era possível comprar o ingresso ao preço 

anunciado. Esta apresentava decoração com flores, caracterizando a festa. Os 

ingressos em 2013 tiveram como valor inteiro R$ 24,00, R$11,00 às sextas-feiras e 

para compras antecipadas ou grupos, e R$12,00 para estudantes e maiores de 60 

anos. Aparentemente o público era menos frequente às sextas-feiras. Em 2013, os 

alunos matriculados nas escolas municipais receberam cerca de 4 ingressos para 

frequentar a festa às sextas-feiras. 

O pavilhão de exposições localizava-se em uma área fechada que comporta as 

exposições feitas com flores e morangos como painéis, quadros com pinturas de 

flores e outros artefatos decorativos. Nesse pavilhão é possível notar a presença de 

muitas flores e a falta de decoração com morangos, parte integrante do nome da 

festa.  

A festa contava com área para alimentação que apresentava diversos estandes com 

variadas comidas que tinham relação ou não com as características da festa. Do 

total de 47 estandes que comercializavam algum tipo de comida, 1514 (31,9%) 

comercializavam algum produto com morango15; 25 (53,2%) comidas comuns, 

entrando nessa faixa os restaurantes, estandes de doces que comercializavam 

produtos como cocadas e frutas cristalizadas, e até mesmo estandes de vinhos e 

queijos;  e 7 (14,9%) comida típica japonesa. Nota-se que comida típica japonesa e 

produtos com morangos não somam a metade - 22 (46,8%) - dos estandes voltados 

à alimentação da festa, sendo esses dois pertencentes à temática principal do 

evento. 

O Mini Shopping era um dos espaços onde artigos em geral poderiam ser 

comercializados, e somava-se 32 estandes. O espaço apresentava a 

comercialização de vários artigos que possuíam ou não características do evento. 

                                                           
14

 Por limitação de espaço, as tabelas e gráficos estão presentes no Apêndice C – Dados sobre os 
estandes da Festa. 

15
 Esses estandes comercializavam ao menos um produto com morango. Dentre desses estandes, 

podem ser citados os que comercializavam sorvetes de todos os sabores e geleias de várias frutas. 



9 

 

Com relação aos estandes aleatórios na festa, pode-se verificar em frente ao espaço 

do Mini Shopping, o comércio de coco e o estande da empresa IGUI. No espaço 

externo do local onde funciona a sede da APA, também havia a presença de 

estandes de artesanato, mas que não faziam parte da Associação. Além disso, 

próximo ao espaço de apresentações, havia um guichê da empresa NET. 

A Festa possuía estande de lembrancinhas oficiais da festa, próximo à praça de 

alimentação. 

Dessa forma, haviam 52 estandes que comercializavam produtos em geral, 

excluindo-se estandes alimentícios. Destes, 42 (80,8%) comercializavam produtos 

que não possuem características relacionadas à temática da festa, como artigos 

eletrônicos, bijuterias e até mesmo calçados. Apenas 10 (19,2%) possuíam artigos 

que apresentavam alguma característica relacionada, podendo ser listados 

quimonos, mangás, roupas típicas e origamis. 

O Centro Paula Souza, em parceria com a Associação Hortolândia, também possuía 

espaço para o atendimento de emergências médicas caso fosse necessário.  

A festa conta com local destinado exclusivamente à compra de flores, organizado 

juntamente com a Pró-Flor. Segundo informação obtida no espaço16, cerca de 95% 

dos produtos agrícolas eram originais de Atibaia, sendo os 5% referentes a plantas 

que não eram produzidas na região. No espaço uma fila única para pagamento e era 

realizada apenas a reposição dos produtos nas prateleiras. 

 O local contava com Central de Informação Turística, voltada para informar o 

visitante, sendo utilizada como espaço para distribuição de panfletos, anúncios de 

passeios, entre outros.Os encarregados de informar os visitantes eram alunos de um 

curso de qualificação oferecido pela prefeitura e apoiado pelo Hotel Bourbon Atibaia. 

Perto da Central, estava localizada a Administração da Festa. 

Havia um palco para apresentações, que estavam ligadas ou não às temáticas da 

festa. É possível observar as apresentações da edição de 2013 no Anexo C – 

Apresentações da Festa das Flores e Morangos de Atibaia. 

                                                           
16

 Informação obtida em conversa informal com funcionária que trabalhava no espaço.  
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Em uma área verde do parque, fixou-se alguns equipamentos de lazer locados, e 

espaço para crianças, chamado de Harmonia, dotado de casa de brinquedo. 

A organização da festa possui um pequeno pavilhão onde, devido a um concurso 

cultural com os alunos das escolas municipais, um desenho é selecionado para ser 

realizado um painel de flores, e os outros ficam expostos, assim como fotos das 

turmas. O ganhador desse concurso recebe um prêmio.  

4 Resultados 

Na edição da Festa das Flores e Morangos de Atibaia de 2013 foi aplicado um 

questionário aos visitantes. Foram realizadas 100 entrevistas com os visitantes da 

festa entre os dias 27, 28 e 29 de setembro de 2013, sendo todos os respondentes 

maiores de 18 anos. O questionário possui perguntas que definem o perfil e 

percepções dos visitantes em relação às características da festa. 

A princípio, serão analisadas as questões referentes ao perfil dos visitantes, 

posteriormente, as questões que revelam as percepções dos entrevistados sobre 

aspectos referentes à identidade da festa. 

4.1 Perfil dos visitantes da festa  

Com relação a sexo, notou-se que 79 (79%)17 dos entrevistados é do sexo feminino  

e apenas 21 (21%) representava os homens. Um indício desse elevado número de 

mulheres pode estar relacionado à temática da festa, que pressupõe maior afinidade 

deste sexo.  

Na questão referente à faixa etária dos entrevistados, foram dadas enquanto opções 

de respostas, faixas com intervalo de 6 anos. A faixa de 60 a 66 foi a que mais 

apresentou frequência, com 20 (20%) dos entrevistados. Segue assim, 15 (15%) na 

faixa de 39 a 45 anos; 14 (14%) entre 25 e 31 anos; 12 (12%) entre 53 e 59 anos; 10 

(10%) entre 18 e 24 anos; 8 (8%) entre 32 e 38 anos; 8 (8%) entre os que possuíam 

mais de 74 anos; 7 (7%) entre 67 e 73 anos e 6 (6%) entre 46 e 52 anos. É 

                                                           
17

 Por uma questão de limitação de espaço, optou-se por inserir os gráficos resultantes da tabulação 
no APÊNDICE D – Dados referentes as pesquisas de perfil e percepções dos visitantes da Festa das 
Flores e Morangos de Atibaia. 
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interessante notar que 68 (68%) possuem 39 anos ou mais. Sugere-se dessa forma, 

que a Festa deveria estar voltado para o público entre a meia-idade e a terceira 

idade. 

Constatou-se com as entrevistas que 100% dos visitantes são de origem brasileira. 

Pode-se assim perceber que a Festa atinge público apenas em âmbito nacional. 

Sobre a origem dos visitantes, as respostas obtidas apresentam que 92 (92%) são 

do Estado de São Paulo. Destes, 17 (18,5%) eram de Atibaia, 22 (23,9%) residiam 

na cidade de São Paulo, e 10 (10,9%) tinham a cidade de Diadema como residência. 

A cidade de Iguape apresentou frequência de 4 (4,3%), seguido de Mauá, Osasco, 

Santo André, Santos e Campinas com 3 (3,3%) entrevistados cada. Já Aparecida, 

Mairiporã e Taubaté apresentaram 2 (2,2%) cada. O restante das cidades 

apresentou frequência igual a 1 (1,1%) ou nula. 

Aos que responderam Rio de Janeiro, 4 (4%) destes são  da cidade do Rio de 

Janeiro e 1 (1%) da cidade de Penedo. Com relação ao entrevistado da Bahia, sua 

cidade é Pedro Alexandre. O entrevistado de Minas Gerais tinha como cidade Rio 

Pardo, e o entrevistado da Paraíba apresentou como residência João Pessoa. 

Nota-se dessa forma, que a maior parte do público é do Estado de São Paulo, e a 

cidade de São Paulo a mais frequente, inclusive comparada com Atibaia. 

Pertencentes à Grande São Paulo, apresenta-se Diadema, Mauá, Osasco, Santo 

André e São Bernardo do Campo - com 1 (1,1%) - que somam 20 (21,9%) dos 

visitantes.  

Nas cidades próximas a Atibaia, há apenas Bom Jesus dos Perdões 1 (1,1%) e 

Mairiporã, que somam 3 (3,4%) dos entrevistados. Dessa forma, observa-se que a 

frequência é diminuta das cidades que possuem ligação com o município via ônibus 

público. 

Quanto à escolaridade, quase a metade do público - 46 (46%) - terminou o Ensino 

Médio, seguido por 17 (17%) que cursou o nível superior; 5 (5%) a pós-graduação; 

16 (16%) não possui escolaridade ou é incompleta e 16 (16%) tem o ensino 

fundamental completo. Nota-se que 68 (68%) dos entrevistados possuem formação 

acima do 2º grau.  
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Em ocupação, 23 (23%) dos visitantes são aposentados. Entre autônomos, 

assalariados e empresários, o público soma 49 (49%). Dona de casa ou fora da 

força de trabalho apresentou-se com 19 (19%), seguido de 5 (5%) estudantes e 4 

(4%) desempregados. É notável que aproximadamente metade do público (49%) 

encontra-se ativo no mercado de trabalho. 

No item ‘renda familiar mensal’, a faixa de 0 a 2 salários mínimos se apresenta com 

25 (25%) do público, ou seja, 1/4 dos entrevistados. Já a faixa de 2 a 4 salários 

mínimos, é constituída por 37 (37%), sendo a faixa mais elevada. Entre 4 e 10 

salários mínimos estavam 28 (28%), seguido de 10 (10%) na faixa entre 10 e 20 

salários mínimos. Assim, mais da metade - 62 (62%) - possui renda que não 

ultrapassa os 4 salários mínimos, ou seja, R$2696,00 reais18. Considerando que o 

número médio de pessoas por família é de 2,9%19, ou seja, 3 integrantes, chega-se a 

cerca de  R$899,00 reais mensais em média por pessoa, em famílias que recebem 4 

salários. Dessa forma, é possível supor que os visitantes dessa faixa não possuem 

muita disposição para gastos e que possam ter optado por adquirir ingressos 

antecipados ou fizeram uso da meia-entrada. 

Os participantes foram questionados quanto à companhia na festa, que apresentou 

como maior frequência a família, com 39 (39%). Os amigos seguem com 30 (30%); 

casais com 14 (14%), os que estavam em companhia da família e dos amigos, com 

13 (13%), os que estavam sozinhos com 1 (1%) e outras companhias com 3 (3%). 

Dessa forma, família e amigos são os públicos mais frequentes, caracterizando a 

festa como um evento familiar. 

No item como ‘conheceu a festa’, 56 (56%) dos entrevistados responderam que foi 

por meio de amigos e parentes. Com relação à mídia, somaram-se 23 (23%). Em 

agências de turismo resultou-se 5 (5%), 2 (2%) em associações relacionadas com a 

festa, e 14 (14%) não sabiam, não lembravam ou sempre souberam da festa. 

                                                           
18

 Salário mínimo vigente em 2013 de R$674,00. Dado disponível em 
<http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/01/01/novo-salario-minimo-de-r-678-entra-em-
vigor-hoje.htm>. 

19
 Considerando como base o Estado de São Paulo. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (2012). Dado disponível em < 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2
012/tabelas_pdf/sintese_ind_5_4.pdf>.  
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Percebe-se que a forma de maior divulgação da festa é a troca de informações entre 

parentes e amigos, o que é mais reforçado com os dados apresentados em 

‘companhia na festa’. 

Sobre o motivo da visita, a maioria - 94 (94%) - estavam a lazer, 3 (3%) por compras 

e 3 (3%) por gastronomia. É interessante perceber que a gastronomia faz parte da 

temática da festa, e representa apenas uma pequena porcentagem.  

Já em motivação da visita, 56 (56%) dos visitantes mostrou-se como maior interesse 

conhecer a festa e a cidade de Atibaia, seguido de 18 (18%) em consumir produtos 

com morangos; 4 (4%) que busca socializar-se;  3 (3%) que deseja conhecer as 

pessoas ou empresas expositoras; 1(1%) desejava ver as apresentações da festa e  

1(1%) comer comida japonesa. O item outros, apresentou 17 (17%) da frequência, 

que pode ser dividida em 5 (5%) comprar flores, 2 (2%) comprar plantas e 

morangos; e 1 (1%) em cada item: almoçar; comer outras comidas; consumir todos 

os produtos da festa; acompanhar excursão de testemunha de Jeová; todos os itens; 

trazer parente; trazer pessoas para conhecer a festa; ver a exposição; ver as 

novidades  e ver flores e morangos. 

 Assim, percebe-se o interesse maior dos visitantes em conhecer a festa e a cidade. 

Pressupõe-se assim que muitos dos entrevistados não conhecem o local. Como 

indicado em ‘motivo da visita’, apesar dos entrevistados apontarem estar a lazer, se 

considerada a principal motivação, a parte alimentícia é o segundo principal 

interesse, somando 21%. Apenas 2% desejavam ver somente a exposição ou flores 

e morangos, o que sugere um número pequeno, dado o investimento feito pela 

organização. Em comprar flores ou morangos, o interesse foi de apenas 7% dos 

visitantes. Nota-se que a compra dos itens pertencentes à festa apresenta-se com 

índice baixo, porém, em nenhum momento foram indicados os itens que 

descaracterizam a festa – estandes de produtos em geral - como motivação. 

Os participantes foram questionados se sua descendência estaria ligada a 

comunidade japonesa. Destes, 98 (98%) dos entrevistados disseram “não”, seguido 

de 2 (2%) que eram filhos, netos ou descendentes de japoneses. Dessa forma, nota-

se que a Festa cujo tema possui vínculo com a comunidade japonesa pode não 

estar atraindo ascendentes japoneses comparando-se com eventos desse caráter. 
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De acordo com o item ‘participação nas edições da Festa’, 63 (63%) afirmaram que 

era sua primeira visita na Festa. Para 17 (17%) era a segunda vez, e 8 (8%) terceira 

vez. Com 10 edições, apenas 5 (5%) afirmam ter participado, 2 (2%) já visitou 20 

edições da festa; 1 (1%) em cada uma das opções: quarta, quinta, sexta e oitava 

visita na festa, e 1(1%) em todas as edições. Pressupõe-se assim, que a boa parte 

do público está conhecendo a festa naquela visita, e não tem meios de avaliar suas 

mudanças comparando com as outras edições.  

Quem havia participado em mais de uma edição da festa, foi questionado sobre as 

mudanças na festa, somando 37 (37%). Destes, 25 (67,5%) afirmam que a festa 

transformou-se positivamente, 10 (27%) não notaram mudanças na festa, e 2 (5,4%) 

afirmam que as mudanças foram negativas. Nota-se que mais da metade dos 

entrevistados que responderam a pergunta apontam a transformação como positiva, 

mas observa-se que a frequência apresentada no item anterior pode ter influenciado 

nessa resposta.  

4.2 Percepções dos visitantes da festa 

O questionário apresentou em sua última questão um bloco de atitudes cujo objetivo 

era captar as percepções dos visitantes referentes a alguns aspectos da Festa. 

Nessa parte do questionário, foi verificado o nível de concordância dos participantes 

frente a atitudes propostas pela entrevistadora, fazendo uso da Escala de Likert 

(OLIVEIRA, 2001). Estes relataram se: ‘concorda totalmente’, ‘concorda’, ‘nem 

concorda nem discorda’, ‘discorda’ ou ‘discorda totalmente’. Para verificar o motivo 

somente do público que respondeu ‘concorda’ ou ‘discorda’, foram utilizados campos 

abertos para justificar essas respostas. O objetivo foi obter o motivo pelo qual essas 

opções não foram classificadas como totalmente satisfatórias. Os motivos 

apresentados foram listados juntamente por verificar-se que apresentam 

características semelhantes.  

4.2.1 Valor do ingresso 

A primeira afirmativa colocou que “o valor do ingresso está de acordo com os 

atrativos encontrados”. Quase metade do público da festa concorda totalmente com 

o valor cobrado, representando 46 (46%); seguido de 20 (20%) que concorda; 18 
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(18%) que discorda totalmente; 14 (14%) que discorda e 2 (2%) que afirma nem 

concordar nem discordar. 

Dessa forma, soma-se 34 (34%) dos entrevistados que responderam ‘concorda’ ou 

‘discorda’, apresentando-se os motivos como: 1 (1%) percebe que tudo na festa é 

caro e pago; 1 (1%) relata que o valor é caro para o fim de semana; 1 (1%) comprou 

de um cambista e achou caro; 2 (2%) só concordam com o valor antecipado;  1 (1%) 

pensa que a festa deveria ser gratuita; 1 (1%) que confundiu os valores do fim de 

semana com a sexta-feira; e 1 (1%) acredita que os valores deveriam ser iguais 

todos os dias da  festa; 4 (4%) pensa que a festa deveria apresentar mais 

atividades;  1 (1%) tinha dinheiro para pagar o ingresso, mas achou caro o valor; 1 

(1%) não concorda com o valor e frequenta por que gosta do ambiente;  11 (11%) os 

entrevistados que acreditam que a festa se paga, mas acham o valor caro; somam 6 

(6%) os que pensam que o valor é caro para a família e 3 (3%) os que percebem o 

valor elevado para algumas pessoas. 

Assim, nota-se muitas opiniões que sugerem melhorias para a festa, como o relato 

de que deveria haver mais atividades na festa. O ponto de entendimento é no fato 

de que 11% dos entrevistados pensam que a festa se paga, mas que o valor é caro, 

entendendo que o evento apresenta custos. Além disso, o preço elevado foi 

destacado em várias das respostas acima. Apesar dessas opiniões, 46% concordam 

totalmente com o valor. 

4.2.2 A festa como atrativo de origem japonesa 

Os entrevistados informaram suas concordâncias sobre se “a Festa pode ser 

reconhecida como um atrativo de origem japonesa”. Do total de entrevistados, 38 

(38%) concorda totalmente; 32 (32%) concorda; 14 (14%) discorda; 9 (9%) discorda 

totalmente e 7 (7%) nem concorda nem discorda. 

 Dessa forma, os motivos apresentados em ‘concorda’ e ‘discorda’, que somam  46 

(46%) e  apresentam-se como: 2 (2%) não havia visitado todos os espaços da festa; 

1 (1%) não sabia do caráter da festa, percebendo apenas no momento de chegada; 

1 (1%) acredita que a festa é composta por origens japonesas e brasileiras e 1  (1%) 

somente concorda por que há expositores japoneses; 5 (5%) vê que a festa 
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apresenta vários elementos; 1 (1%) não viu muita coisa que justificasse e 1 (1%) 

acredita que eventos japoneses possuem outras características; 35 (35%) dos 

visitantes avalia que a festa não apresenta somente elementos de origem japonesa.  

Portanto, percebe-se que dos 46 (46%) referentes a esta última análise, 35 (35%) 

dos entrevistados não reconhecem a festa apenas como originalmente japonesa, 

dado preocupante, visto que toda a comunicação visual da festa tem elementos 

dessa cultura. Como dito anteriormente, há alguns elementos que descaracterizam a 

festa, o que aparentemente está sendo notado pelos visitantes.  

4.2.3 A festa como representante da cultura da cidade de Atibaia 

Nesse momento do questionário, a afirmação realizada foi “A Festa representa a 

cultura da cidade de Atibaia”. Do total de visitantes, 45 (45%) do público concorda 

totalmente; 27 (27%) concorda; 28 (28%) nem concorda nem discorda; e nenhuma 

pessoa discordou total ou parcialmente. 

Distribuindo os motivos dos visitantes que responderam ‘concorda’, 17 (17%) disse 

que não conhecem ou conhecem pouco a cultura da cidade; 7 (7%) acreditam que a 

festa representa apenas parcialmente a cultura da cidade, e  3 (3%) reconhecem 

que a festa possui outros elementos como atrativos.  

Nota-se assim, que 45% dos visitantes pensam que a festa representa a cultura da 

cidade, e que 27 (27%) concorda, mesmo apresentando a justificativa da sua opinião 

não ser plena. Soma-se assim, 72 (72%) dos entrevistados. Porém, é importante 

perceber que apesar desses 27% terem respondido que concordam, 17% afirmaram 

que não conheciam ou conheciam pouco a cultura da cidade. Também é 

interessante que 28% dos visitantes nem concordam nem discordam, mostrando 

que não tem opinião a respeito do fato. Ou seja, nota-se que parte do público não 

tem conhecimento sobre os elementos característicos da cidade, podendo supor que 

os elementos da festa representem-na. 

4.2.4 O nome da festa 

Com relação ao nome da festa, a afirmação realizada foi “o nome da Festa está de 

acordo com seus atrativos”. Assim, 78 (78%) dos entrevistados responderam que 
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concorda totalmente, 13 (13%) somente concorda, 6% nem concorda nem discorda, 

3 (3%) somente discorda, e nenhum entrevistado discorda totalmente.  

Sobre os motivos entre ‘discorda’ e ‘concorda’ que representam 16 (16%), 2 (2%) 

disse que não havia muitos elementos em exposição, somente no pavilhão; 3 (3%) 

não percebeu totalmente a presença do nome da Festa;  4 (4%) notaram a presença 

de outros elementos não relacionados à festa;  3 (3%) observam que deveria ter 

mais elementos que levam o nome da festa e 7 (7%) sentiram falta da presença de 

morangos.  

Nesse item, 78% dos entrevistados concordam totalmente com a afirmação de que o 

nome está de acordo com a festa. Isso mostra que apesar da festa possuir 

elementos que a descaracterizam, os elementos que ainda nomeiam a festa são 

reconhecidos. Entretanto, 7 (7%) dos entrevistados sentiram falta da presença de 

morangos na festa, que é um dos elementos temáticos. Faz-se uma observação 

nesse momento, pois a festa recebeu o título atual em 1985, o que pode sugerir uma 

produção destinada a esse cultivo diferente no ano de 2013. Não só por parte do 

público, mas em pesquisa de campo ocorreu também a mesma percepção, tanto no 

pavilhão, como na festa em si. 

4.2.5 Tema da festa: harmonia 

Nesse item, os visitantes apresentaram opiniões sobre a afirmativa: “o tema da festa 

deste ano, que é harmonia, foi percebido nos seus atrativos”. Do total de 

entrevistados, 61 (61%) afirma que concorda totalmente, 17 (17%) nem concorda 

nem discorda; 12 (12%) discorda totalmente; 7 (7%)  concorda e 3 (3%)  discorda. 

Nas razões dos entrevistados que ‘concorda’ e ‘discorda’, os motivos apresentados 

foram de: 1 (1%) foi mal atendido na festa; 2 (2%) acreditam que o tema não está 

presente em toda a festa; 1 (1%) só notou pelas roupas dos colaboradores; 1 (1%) 

afirmou que a festa estava “apagada”; 1 (1%) sentiu pouco o tema na festa;  1 (1%) 

não havia notado o tema até o momento em que passeou dentro da festa; 3 (3%), 

afirmam não terem visitado a festa inteira.  

Verifica-se que mais da metade - 61% dos visitantes - afirmam que concorda 

totalmente com a percepção do tema na festa. Os 17% que nem concorda nem 
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discorda formam um número significativo, mostrando que esses entrevistados 

podem não ter entendido bem a proposta. Segundo a entrevista com a Assessora de 

Imprensa, na festa “é vista harmonia [...] no espaço que foi criado lá, harmonia para 

as crianças e fora isso no pavilhão”. Pelos motivos apresentados pelos entrevistados 

que concordam ou discordam, é possível supor que não houve total clareza da 

proposta do tema da festa, dando margem ao entendimento de que a harmonia 

deveria estar presente em vários aspectos. 

Considerações finais 

Inicialmente, percebe-se que a festa passou por diversas modificações ao longo do 

tempo, contando com o apoio da comunidade japonesa e brasileira. Dessa forma, 

observa-se a importância da administração da festa em avaliar se está atendendo as 

necessidades dos visitantes, visto que alguns itens, como estandes de artigos gerais 

não fazem parte das motivações que os levaram ao evento (56% afirmaram ir com a 

motivação de conhecer a Festa e a cidade de Atibaia).  

Em análise do perfil, conclui-se que a maioria do público é do sexo feminino, 

possuindo 39 anos ou mais, e grande parte é do Estado de São Paulo, sendo que 

70% possuem ensino médio ou superior completo. No entanto, a renda familiar 

mensal é abaixo de 4 salários mínimos. Embora os grupos tivessem diferentes 

perfis, a maior parte foi com suas famílias. Mais da metade soube da existência da 

festa por amigos e parentes, estava visitando a festa pela primeira vez e 

apresentava interesse em conhecer a festa e a cidade. Quase a totalidade tinha 

como motivação o lazer e não são descendentes de japoneses. 

A respeito das percepções culturais, 38% concorda totalmente com o 

reconhecimento da festa como atrativo de origem japonesa (visto que essa 

característica está presente no material de divulgação); 45% concorda totalmente 

que a festa representa a cultura da cidade de Atibaia; 78% concorda totalmente com 

o nome da festa; 61% concorda totalmente com o tema harmonia na festa e 46% 

concordam totalmente com o valor do ingresso. Interessante notar, que em apenas 2 

itens a maioria concordou totalmente com a afirmação.  
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Apresenta-se assim, algumas sugestões a serem estudadas. Inicialmente, a criação 

de espaços voltados para a apresentação dos tipos de flores e seus aromas, bem 

como um voltado para a história da festa. 

Sugere-se ainda, utilizar como temas para o concurso cultural a história da cidade 

ou da festa, visando a elaboração de painéis com temáticas próximas ao evento. No 

pavilhão, propõe-se um concurso de fotografia de flores, fotos que seriam dispostas, 

em tamanho de pôster, ao lado das decorações.  

Para melhor adaptação temática, sugere-se parceria com patrocinadores para 

explorar os temas flores, morangos e cultura japonesa. Sobre a programação das 

apresentações na festa, verifica-se que é possível analisar se as exibições dos 

grupos realmente fazem parte da cultura da cidade ou da temática do evento. 

Com relação aos custos, observa-se que a organização da festa assume a 

administração do parque antes do evento e que as decorações representam custos 

elevados. A participação dos espaços de estandes torna-se importante ferramenta 

para obtenção de receitas para a festa. Logo, são necessários, mas poderiam ser 

mais bem selecionados para atender a temática.  

O estudo atendeu os objetivos iniciais, e busca tornar-se uma referência para a 

organização, visto que a mesma apresentou interesse em receber os resultados.  

Este estudo demonstrou a relação da imigração e da cultura japonesa com a cidade 

e com a organização da festa, aspecto que apresenta- se pouco evidente como 

pode ser identificado pelos resultados das entrevistas. 

Acredita-se que, apesar da tendência geral de miscigenação e globalização da 

cultura a que estamos submetidos, bem como a necessidade de sobrevivência 

econômica, os aspectos destacados neste trabalho possuem relevância para atribuir 

um aspecto mais especializado a Festa do Morango e das Flores de Atibaia com 

base em elementos de sua cultura original. 
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APÊNDICE A - Entrevista com Simone Nogueira Cesar, responsável pela 

Assessoria de Imprensa da Festa das Flores e Morangos de Atibaia 

Contexto: A entrevista tinha como base a apresentação da festa, e os dados 

referentes à sua organização.  

Simone: É assim ó: a Associação Hortolândia de Atibaia, ela foi fundada em 1991. 

Por quê que ela foi fundada? Por que antes era outra associação da colônia 

japonesa também, que tomava conta da parte de flores e morangos. Eai, eles viram 

que não dava mais, por que a estrutura tava crescendo, tava ficando uma coisa mais 

profissional, tava ficando uma coisa melhor. Eai, eles resolveram fundar essa 

associação, aí desde então essa associação que toma conta da, é responsável pela 

festa. Essa festa, ela é em setembro, em outubro existe o fechamento da festa, e em 

novembro já começa o planejamento pro próximo ano. De que forma? Planejamento 

orçamento, financeiro, toda a parte financeira. Estrutural, toda a parte estrutural, o 

que pode melhor em relação ao ano anterior, a gente checa todos os e-mails , o que 

perguntam “na ação”, o que não teve, o que a gente pode mudar nesse sentido. E a 

questão de até de pessoas, quem trabalhou de que forma, o que pode mudar, o que 

pode melhorar. 

Eu to na festa a 4 anos , tá, é, mudou muito nesses 4 anos, muito gente fala ahh é 

igual, não é igual se você analisar bem. Pro turista, pras pessoas que vem da 

cidade, ela vem pra comer, essa é a verdade, ela nem olha pro avião. Se ela olhar e 

vê, os decoradores, o trabalho que eles tem, toda semana são trocadas todas as 

flores, e os morangos, e tudo... 

Fernanda: Também não dá pra ficar, neah?! 

Simone: Tudo que é de corte, é trocado. Eai, todo dia é regado, então assim, existe 

um trabalho aí, normalmente assim, de julho a outubro, trabalho mais treinando 

essas  pessoas na festa, isso to falando da parte estrutural, fora os expositores, fora 

todas as pessoas que trabalham com os expositores,  e tudo isso. To falando de 

modo geral da estrutura mesmo, da organização, do contrato da associação 

Hortolândia. Eai, no caso, durante o ano, fica o gerente da festa, que ele faz muito a 

parte de marketing, a assessoria de imprensa, e duas pessoas no administrativo, 
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que vão ser do, da associação. E a diretoria, neah, o conselho, só o conselho são 20 

pessoas, da associação. 

Fernanda: Então fixos são mais ou menos?! 

Simone: 5 pessoas no máximo. 

Fernanda: 5 pessoas, Eai, essas outras 300 são contratadas ao longo do? 

Simone: São temporários,  

Fernanda: Geralmente esses temporários ficam quanto tempo? 

Simone: De julho a outubro. Na verdade a associação Hortolândia muda pro parque 

Edmundo Zanoni, e fica nesse período pra organizar o jardim, pra é, limpar o 

parque. Na verdade assim, a gente não tem essa obrigação, mas a gente faz pra a 

hora que o visitante vem, ele depare com uma coisa legal, bonita e agradável de 

ficar aqui neah, aí, o que mais que a gente tem, a associação tem um custo 

elevadíssimo dessa festa, e a ideia, o objetivo dessa festa, é mostrar a agricultura 

local. 

Fernanda: A agricultura de flores e morangos? 

Simone: Isso, até a gente tem hortifruti ali no pavilhão, e a gente mostra, da região, 

tem atemoia, pêssego, algumas coisas, mas o principal é flores e morangos.  

Fernanda: E a produção das pessoas aqui é voltada pra esses dois segmentos? 

Simone: Então, hoje a gente tem mais de 500 produtores de flores, e alguns 

produtores de morangos, aqui sendo uns 350, 400 produtores. Isso eu to falando de 

pequeno, médio e grande porte. Mais assim, A maioria dos produtores 

principalmente os grandes, eles mandam ah, eles vendem sua produção para 

Holambra.  

Fernanda: Por que tem uma festa também lá, neah? 

Simone: Lá tem uma festa, mas muitas das flores que eles vendem lá, que eles ah, 

enfeitam a festa deles é com a nossa produção. É uma coisa interessante, por que 

ninguém sabe, todo mundo acha que é de lá e não é. 
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Então assim, hoje Atibaia é o primeiro, no Estado de São Paulo, a maior produção 

de morango no Estado de São Paulo, não é mais do Brasil, é o terceiro do Brasil, e 

de flor é a primeira do Brasil. 

Fernanda: E deixa eu te fazer uma pergunta, com relação a como começou a festa, 

é, você pode contar um pouquinho pra mim? 

Simone: A festa começou é, quando Atibaia completou 300 anos, que os japoneses 

quiseram, é, na verdade eles vieram do Japão só para, é, fugir da guerra, ai eles 

falaram, não, vamo plantar uma batata, vamo plantar alguma coisinha, só pra gente 

sobreviver por um período depois a gente vai embora. Só que eles gostaram daqui, 

e viram como a terra era fértil e tudo mais,  e permaneceram, eai eles começaram a 

plantar a flor. Começou com a  fror, a flor neah, eai a flor é, precisava ser vista, até a 

produção deles precisava ser vista, e o que que eles fizeram, uma forma de 

homenagear a cidade e mostrar a produção, eles fizeram os 300 anos de Atibaia, 

uma festa de rosas chamava, era só rosas. Eai, depois de um tempo, eles fizeram 

outra festa, que dai englobou outras flores, que dai foi chamada de festa das flores. 

Eai, só em 1982 é que começou a ser consecutiva a festa, eai em 1985 o morango 

passou a ser titulo da festa eai mudou-se para o parque Edmundo Zanoni. Antes 

eram em locais precários, neah , na verdade o parque Edmundo Zanoni não é o 

ideal ainda, mas é o que a gente tem pra poder mostrar um pouco também de verde 

também, e tá no centro da cidade, mas assim quando começou era uma coisa assim 

bem, só pra mostrar o que tinha na agricultura , não era nada de decoração, era só 

mesmo as flores ali e pronto. 

Fernanda : Ai havia venda, no caso, ou era só exposição? 

Simone: Não, era só exposição, no começo era só exposição.  Por que a maioria 

era flor de corte neah, e flor de corte é muito complicado, tanto que aqui, a gente 

não faz venda de flor de corte. A gente só faz de vaso.  

A flor de corte ela vai perder assim, ela depende da flor, ela fica até 20 dias, mas pra 

gente ficar 3 dias segurando essa flor aqui, se ela não vender em 3 dias, vai perder 

essa flor, eai os produtores não vão disponibilizar desse tipo de flor pra trazer aqui 

correndo esse risco... 
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Fernanda: De perder as flores, perder a produção?! 

Simone: E o vaso você não perde, é só cuidar que não perde. 

Fernanda: Eai, eu queria saber um pouco do formato da festa, como é que foi se 

transformando, é, por exemplo, que nem você falou que tinha a exposição e não 

tinha as vendas, eai, eu não sei se você sabe precisar as datas, mas como é que foi 

essa transformação? 

Simone: É, eu não sei te precisar, mas assim, começou a ter procura pelas flores , 

eai eles começaram a vender.  De qualquer forma, o que eu sei dizer de 4 anos pra 

cá, é que a estrutura da festa mudou muito, por que? Por que o numero de visitantes 

aumentou, e a cada ano vem aumentando, graças a deus, (risos), eai eles tem que 

dar o fluxo dentro do parque diferenciado pra que as pessoas venham e não fique 

tumultuado. Acontece? Acontece, não tem como, por que a gente não tem estrutura 

física, na verdade de banheiros e de tudo, pra não ter filas pro exemplo, mas a ideia 

é que no novo parque que vai ser construído, que está já em construção, a gente 

tenha uma estrutura muito maior e muito melhor para que as pessoas não tenham, 

não reclamem, de banheiro, e de fila,e  de outras coisas. Mas aqui, onde a gente tá, 

tem 38.000m², a gente já colocou um painel de flores, que existe um concurso de 

desenho, esse concurso de desenho tinha um painel que era colocado lá na entrada 

no pavilhão, a gente mudou de lugar, e deixou um espaço estudantil. Onde as 

pessoas vão ver todos os desenhos, vai ver o painel do vencedor e tudo mais. Essas 

crianças que ganham, os seis primeiros colocados ganham um prêmio da 

associação. Então a gente entrega no dia da abertura oficial um prêmio pra eles.  

Fernanda: É um prêmio material? 

Simone: Não, a gente entrega uma máquina fotográfica digital.  

Fernanda: Ah legal... 

Simone: É, e o primeiro lugar ganha também lápis de cor, essas coisas mais assim. 

Na, no caso do, a gente também criou um espaço chamado harmonia. Por que 

harmonia? Por que o tema da festa é harmonia. Eai, a ideia qual é, que as crianças 

fiquem ali, se divirtam com a casinha de boneca e coisas de jardim. A gente quer 

que a criança também se aproxime um pouco mais da natureza. A ideia da festa não 
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é só mostrar a agricultura local, e sim fazer com que as pessoas é, entrem mais,é, 

na natureza,vejam um pouco mais, tenham mais contato com o natural, hoje em dia 

é muito computador e tal, então elas querem mais o contato natural. Esse ano a 

festa, o tema é harmonia. Por que harmonia? Pra mostrar que as flores tem 

harmonia entre si,  os aromas (...), então se você coloca um crisântemo do lado de 

uma orquídea, um acaba interferindo no aroma do outro, então tudo isso também é 

colocado dentro do pavilhão. Onde você pode perceber que as cores ali também tem 

uma sintonia. Ai fora isso a gente tem, fizemos uma parceria com o Centro Paula 

Souza, pra que as pessoas é tivessem, medissem pressão e tenham orientação de 

saúde aqui dentro. Por que é quente, muitos são idosos, então o nosso medo era as 

pessoas desmaiarem aqui, ou acontecer alguma coisa. 

Fernanda: Tem alguma unidade do Paula Souza? 

Simone: Tem, daqui desse bairro. Eai eles vem e ficam num estande aqui. Então 

assim, cerca de 300 pessoas estão indo lá medir pressão. Tá sendo muito bom, a 

gente ta tendo muito, muita aceitação das pessoas em relação a isso. Tem um posto 

médico lá embaixo, fora o Paula Souza existe um posto médico. A gente tem uma 

parceria com a cooperativa São José, que é a cooperativa de reciclagem de lixo da 

cidade. Essa cooperativa recolhe pega todo o lixo, arrecada todo o lixo da festa, 

separa aqui dentro mesmo e leva pra lá já separado. Então pra gente isso é muito 

importante, neah por que lá são cerca de 120 familias. E a gente colabora com isso. 

Tudo bem, não dá dinheiro, não dá dinheiro, dá dinheiro de certa forma, mas não em 

espécie, neah, mas em (...) a gente fez essa parceria também. A gente tem 

segurança particular aqui dentro, a gente tem apoio da prefeitura com o todo o 

parque no caso, o cerimonial, eai a gente tem também a policia militar, a guarda 

municipal, o trânsito pela prefeitura, então a gente tem um, a festa é muito 

tradicional, neah assim 33 anos não consecutivos, mas pelos 30 aí consecutivos, 

então as pessoas já tem um carinho especial, a prefeitura já tem um carinho 

especial, e toda a população já vem olhar com outros olhos sabe. 

Fernanda: E, eu queria saber como foi escolhido o tema, por exemplo, vocês 

escolheram esse ano o tema de harmonia, e, como que esse tema se reflete na 

festa, quais são as mudanças? Tem algum tipo de mudança? 
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Simone: Então, esse ano, por exemplo, harmonia teve mudança no espaço que foi 

criado lá, harmonia para as crianças e fora isso no pavilhão. Tudo é visto no 

pavilhão. Todo o ano o tema reflete no que cada decoração dentro pavilhão. No 

caso, a questão da sincronia das cores e dos aromas, e tudo mais e como foi 

montado o pavilhão lá dentro. Assim, a questão da... 

Fernanda: Por que como eu nunca tinha vindo, eu não sei como se reflete o tema 

na festa... Eai eu queria saber... 

Simone: É no pavilhão mesmo, sempre, por exemplo, foram colocados uns 

golfinhos, com uma água e tudo, e isso tudo trás uma alegria, harmonia, paz, tudo 

isso. Então assim, eles refletem dessa forma, eles mostram dessa forma, o que ta 

acontecendo na festa. 

Ai eu vou te falar só a questão dos departamentos ó: hoje a gente tem a diretoria da 

associação, no caso o presidente é o Nelson Hioshida,  ai a gente tem o gerente 

geral da festa que também, ele também é o gerente de marketing, Marcos Hiranata, 

a Fernanda Hanking e a Thais Nishimura, que são da administração e financeiro, e 

eu que trabalho na assessoria de imprensa. Isso é contrato anual, a gente tem o ano 

inteiro, os demais são contratados, são cerca de 300 pessoas pra mais , depende da 

época, geralmente de julho a outubro. 

Fernanda: Eu queria só te fazer mais um pergunta: É, esses estandes, que nem do 

shopping, tem quantos anos que eles estão , você tem uma noção? 

Simone: Mais de 6 anos... 

Fernanda: Faz parte da festa já há algum tempo? 

Simone: Já há algum tempo... Inclusive a gente pega... 

Fernanda: Eles ajudam a atrair mais público? 

Simone: Ah sim, com certeza. 

Fernanda: Qual a ajuda que eles dão pra festa? 

Simone: Na verdade eles pagam o espaço. Por que, até por que a gente paga uma 

série de coisas, e é com esse dinheiro que é arrecadado pelos visitantes.  
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Mas assim, eles com certeza, eles trazem mais gente pra festa. Que a gente 

mobiliza uma série de coisas. Nenhum estande tem a mesma coisa pra vender, 

todos são diferentes, então a gente tem esse cuidado, de que, você vai vender isso, 

então o seu contrato tá fechado, o outro não pode vender mais. 

Fernanda: Garantindo o público para cada estande... 

Simone: E normalmente, como que a gente trabalha, esse ano, acabou a festa, já 

entra em contato com todas as pessoas que tem estande: você vai querer continuar 

ano que vem? Sim ou não, dependendo da resposta vai atrás de outro, que já tem 

fila de espera, dependo continua a mesma pessoa. Então é nesse sentido, mais 

assim, há mais de vinte anos que tem esse estande aí, claro que a estrutura do 

estande foi melhorando a cada ano, do local que eles tão e tudo mais... 

Fernanda:Na verdade, É isso mesmo, é uma fonte de renda pra ajudar a pagar a 

festa? 

Simone: É , na verdade o estande, por que o que eles arrecada é deles. 

Fernanda: Mas o aluguel do estande? 

Simone: Sim, com certeza, é uma forma de arrecadar pra gente poder manter a 

festa, até por que é sem fins lucrativos, mas pra gente fazer essa festa, que custa é, 

em torno de 1.400.000, 1.500.000, precisa disso. A gente não pode, por exemplo, o 

pessoal fala por que não entra de graça, por que não dá pra entrar de graça, a gente 

gostaria muito, mas é impossível, pelo que a gente tem hoje. 

Simone: Eee, o que mais q eu ia te falar, a questão dos estandes, é, a maioria é 

alimentação, neah. Claro que prioriza morango ou comida oriental, então isso por 

que o foco é oriental, neah, mas é interessante por que arrecada muito dinheiro, 

essas comidas orientais, são normalmente associações, então o pessoal que 

trabalha lá são normalmente voluntários, também, então tem isso. Nos estandes 

comuns não, de empresa tal não, mas nos outros sim. 

Fernanda: A associação loca o estande e coloca voluntários? 

Simone: Sim. 

Fernanda: Qual o total de público? Quantos foram ano passado? 
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Simone: 120.000 pessoas.  

Fernanda: Ano passado? 

Simone: Isso, esse ano a gente tá prevendo 140.000.  

Fernanda: Então, cada vez mais aumenta? 

Simone: Sim, graças a deus. 

Fernanda: O próximo lugar que vocês pretendem ir é?! 

Simone: No bairro dos pires, indo sentido de campinas. 

Fernanda: Mas tá dentro de Atibaia? 

Simone: Atibaia, mas tá em construção ainda, vai demorar uns 3 anos ainda.  

Fernanda: Eai, lá tem capacidade pra quantas pessoas? 

Simone: Ah muito, muito. Mais de 400.000 .  

Fernanda: Eai, vai poder ficar quanto tempo? 

Simone: A ideia não é ficar só a festa das flores e morangos, a ideia é fazer o ano 

inteiro rodar, montar exposições, deixar lá. 

Fernanda: Com relação à exposição, ela é doação, ou é tudo pago? 

Simone: É paga, tudo pago por isso que é caro. 
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APÊNDICE B – Questionário  

             INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

 

Questionário sobre o perfil do visitante e suas percepções com relação às características culturais da Festa de 

Flores e Morangos de Atibaia 

 

1- Sexo  

(  ) Feminino (  ) Masculino 

 

2- Idade:______________ 

 

3- Qual o país em que reside? 
a) Brasil        b) Outro. Qual?_________________ (ir para p. 5) 
 
4- Qual a cidade em que reside?  
a) Atibaia   b) Outra. Qual?___________________UF:_____________ 
  
 5- Qual a sua escolaridade? 

a)Sem escolaridade / Ensino Fundamental incompleto; 

b)Ensino Fundamental Completo; 

c)Ensino Médio Completo; 

d)Superior Completo; 

e)Pós-Graduação Completa. 

 

6- Ocupação 

a) Estudante; 

b) Autônomo / Assalariado / Empresário; 

c) Dona de casa / Fora de força de trabalho; 

d) Desempregado; 

e) Aposentado. 

 

7- Qual a sua renda familiar mensal:  

 

a) De 0 a 2 salários mínimos; 

b) De 2 a 4 salários mínimos; 

c) De 4 a 10 salários mínimos; 

d) De 10 a 20 salários mínimos; 

e) Acima de 20 salários mínimos. 

 

8- Com quem veio? 

a) Sozinho; 

b) Família; 

c) Amigos; 

d) Casal; 

e) Família e Amigos; 

f) Outro. Qual: ________________________ 

 

9- Como conheceu a Festa? 

a) Amigos/ Parentes; 

b) Mídia. Qual:___________________ 

c) Agências de Turismo; 

d) Associações relacionadas; 

e) Não sei/  Não lembro / Sempre soube da existência da Festa. 

 

10- Qual o motivo da visita? 

a) Lazer; 

b) Negócios; 

c) Compras; 

d) Gastronomia; 

e) Outro. Qual:_______________________ 

 

11- Qual a motivação da visita: 

a) Consumir produtos com morangos; 

b) Socializar; 

c) Conhecer a Festa e a cidade de Atibaia; 

d) Ver as apresentações da Festa; 

e)Comer comida japonesa; 

f) Conhecer as pessoas/empresas expositoras; 

g)Outro. O que:____________________ 

 

12- Qual a faixa que você se encaixa? 

( ) Sou Japonês(a); 

( ) Sou filho(a), neto(a) ou descendente japonês;  

( ) Não tenho descendentes de origem japonesa. 

 

13- É a primeira vez que vem a Festa ? Se não, quantas edições já 

veio?__________________ 

 

14- (Caso já participe em mais de uma edição) Sentiu que a festa se 

transformou? 

a) Não. 

b) Sim, positivamente.  

c) Sim, negativamente.  

 

15-Dê sua opinião sobre os seguintes aspectos relacionados com a Festa: 

 

 

 

Aspectos 

Discorda 

Totalmente Discorda  

Nem concorda 

nem discorda Concorda 

Concorda 

Totalmente 

15.1.O valor do ingresso está de acordo com os 

atrativos encontrados (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15.2.A Festa pode ser reconhecida como um 

atrativo de origem japonesa (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15.3.A Festa representa a cultura da cidade de 

Atibaia (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15.4.O nome da Festa está de acordo com seus 

atrativos (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15.5.O tema da festa deste ano, que é harmonia, 

foi percebido nos seus atrativos (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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Discorda: Concorda: 
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APÊNDICE C – Dados sobre os estandes da Festa 

1 Estandes de produtos alimentícios 

Tabela 1: Estandes de produtos comercializados na Festa 

Estandes 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Comercialização de algum produto com 
morango 15 31,90% 

Comidas comuns 25 53,20% 

Comida típica japonesa 7 14,90% 

TOTAL 47 100% 

 

 

Gráfico 1: Estandes de produtos alimentícios na Festa das Flores e Morangos de Atibaia 

 

 

 



33 

 

2 Estandes de produtos  

Tabela 2: Estandes de produtos comercializados na Festa 

Estandes 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Produtos em geral (eletrônicos, bijuterias, 
calçados, etc.) 

42 80,8% 

Produtos com temática japonesa 
(quimonos, mangás, origamis, etc.) 

10 19,2% 

TOTAL 52 100% 

 

Gráfico 2: Estandes de produtos comercializados na Festa 
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APÊNDICE D – Dados referentes as pesquisas de perfil e percepções dos 

visitantes da festa das Flores e Morangos de Atibaia 

1 Sexo 

Tabela 1: Sexo dos visitantes 

Sexo 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Homens 21 21% 

Mulheres 79 79% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 1: Sexo dos visitantes 
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2 Idade 

Tabela 2: Idade dos entrevistados em faixas etárias (6 anos) 

Idade em faixas etárias 

(6 anos) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Entre 18 e 24 anos 10 10% 

Entre 25 e 31 anos 14 14% 

Entre 32 e 38 anos 8 8% 

Entre 39 e 45 anos 15 15% 

Entre 46 e 52 anos 6 6% 

Entre 53 e 59 anos 12 12% 

Entre 60 e 66 anos 20 20% 

Entre 67 e 73 anos 7 7% 

Mais de 74 anos 8 8% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 2:  Idade dos entrevistados em faixas etárias (6 anos) 
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3 País  

Tabela 3: País de origem dos visitantes 

País 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Brasil 100 100% 

TOTAL 100 100% 
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4 Estado  

Tabela 4: Estado de origem dos visitantes 

Estado 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

São Paulo 92 92% 

Rio de Janeiro 5 5% 

Minas Gerais 1 1% 

Bahia 1 1% 

Paraíba 1 1% 

TOTAL 100 100% 

  

 

Gráfico 3: Estado de origem dos visitantes 
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5 Cidade 

5.1 Visitantes do Estado de São Paulo e sua cidade 

Tabela 5: Visitantes do Estado de São Paulo e sua cidade 

Cidades Frequência Absoluta 

Frequência Relativa 

(considerando o total de 
visitantes do Estado de SP) 

Atibaia 17 18,5% 

São Paulo 22 23,9% 

Diadema 10 10,9% 

Mauá 3 3,3% 

Osasco 3 3,3% 

Santo André 3 3,3% 

Santos 3 3,3% 

Iguape 4 4,3% 

Aparecida 2 2,2% 

Campinas 3 3,3% 

Mairiporã 2 2,2% 

Taubaté 2 2,2% 

Americana 1 1,1% 

Amparo 1 1,1% 

Caçapava                  1 1,1% 

Caraguatatuba 1 1,1% 

Corumbataí 1 1,1% 

Cubatão 1 1,1% 

Ferraz de Vasconcelos 1 1,1% 

Guarulhos 1 1,1% 

Indaiatuba 1 1,1% 

Jacareí 1 1,1% 

Leme 1 1,1% 

Lorena 1 1,1% 

Bom Jesus dos Perdões 1 1,1% 

Praia Grande 1 1,1% 

São Bernardo do Campo 1 1,1% 
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São José dos Campos 1 1,1% 

São Vicente 1 1,1% 

Tremembé 1 1,1% 

TOTAL 92 100% 

 

 

Gráfico 4: Visitantes do Estado de São Paulo e sua cidade 
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5.2 Visitantes que vivem em outros Estados e suas cidades 

Tabela 6: Visitantes que vivem em outros Estados e suas cidades 

Estado Cidade 
Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 
(considerando o total de 

visitantes) 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 4 4% 

Rio de Janeiro Penedo 1 1% 

Bahia Pedro Alexandre 1 1% 

Paraíba João Pessoa 1 1% 

Minas Gerais Rio Pardo 1 1% 

TOTAL 
 

8 8% 
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6 Escolaridade 

Tabela 7: Escolaridade dos entrevistados 

Escolaridade 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Sem escolaridade /Ensino 
Fundamental Incompleto 

16 16% 

Ensino Fundamental Completo 16 16% 

Ensino Médio Completo 46 46% 

Superior Completo 17 17% 

Pós-Graduação Completa 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 Gráfico 5:  Escolaridade dos entrevistados 
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7 Ocupação 

Tabela 8: Ocupação dos Entrevistados 

Ocupação 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Aposentado 23 23% 

Desempregado 4 4% 

Dona de casa/Fora da força de trabalho 19 19% 

Autônomo/Assalariado/Empresário 49 49% 

Estudante 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 6: Ocupação dos entrevistados 
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8 Renda 

 Tabela 9: Renda Familiar Mensal dos entrevistados  

Renda Familiar Mensal 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

De 0 a 2 Salários Mínimos 25 25% 

De 2 a 4 Salários Mínimos 37 37% 

De 4 a 10 Salários Mínimos 28 28% 

De 10 a 20 Salários 
Mínimos 

10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 7 : Renda Familiar Mensal dos entrevistados 
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9 Companhia 

Tabela 10: Companhia dos entrevistados 

Com quem veio 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Sozinho 1 1% 

Família 39 39% 

Amigos 30 30% 

Casal 14 14% 

Família e Amigos 13 13% 

Outros 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 Gráfico 8: Companhia dos entrevistados 
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10 Como conheceu a Festa 

Tabela 11: Como conheceu a festa 

Como conheceu a Festa 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Amigos/Parentes 56 56% 

Mídia 23 23% 

Agências de Turismo 5 5% 

Associações Relacionadas 2 2% 

Não sei/Não lembro/Sempre 
soube da Festa 

14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 9: Como o entrevistado conheceu a Festa 
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11 Motivo da Visita 

Tabela 12: Motivo da Visita 

Motivo da Visita 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Lazer 94 94% 

Compras 3 3% 

Gastronomia 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 10: Motivo da visita 
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12 Motivação da Visita 

Tabela 13: Motivação da Visita 

Motivação  
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Consumir produtos de morangos 18 18% 

Socializar 4 4% 

Conhecer a Festa e a Cidade de Atibaia 56 56% 

Ver as apresentações da Festa 1 1% 

Comer comida japonesa 1 1% 

Conhecer as pessoas/empresas 
expositoras 

3 3% 

Outros 17 17% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 11: Motivação da visita 
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12.1 Outras motivações 

Tabela 14: Outras motivações da visita apresentadas pelos visitantes 

Outras motivações 
Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 

(considerando o total de 
visitantes) 

Comprar flores 5 5% 

Comprar plantas e morangos 2 2% 

Consumir todos os produtos da festa 1 1% 

Acompanhar excursão de testemunha 
de Jeová 

1 1% 

Todos os itens 1 1% 

Trazer parente 1 1% 

Trazer pessoas para conhecer a festa 1 1% 

Ver a exposição 1 1% 

Ver as novidades 1 1% 

Ver flores e morangos 1 1% 

TOTAL 17 17% 
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13 Descendência 

Tabela 15: Descendência Japonesa dos entrevistados 

Descendência Japonesa 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Nenhuma descendência 98 98% 

Filho, neto ou descendente japonês 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 Gráfico 12: Descendência japonesa dos entrevistados  
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14 Participação nas edições da Festa 

Tabela 16: Participação nas edições da Festa 

Edições que já participou 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Primeira edição 63 63% 

Segunda edição 17 17% 

Terceira edição 8 8% 

Quarta edição 1 1% 

Quinta edição 1 1% 

Sexta edição 1 1% 

Oitava edição 1 1% 

Décima edição 5 5% 

Vigésima edição 2 2% 

Todas as edições 1 1% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 Gráfico 13: Participação dos entrevistados na Festa 
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15 Mudanças na Festa 

Tabela 17: Percepção dos visitantes com relação às mudanças na Festa 

Sentiu que a Festa se 
transformou 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Não 10 27% 

Sim, positivamente 25 67,5% 

Sim, negativamente 2 5,4% 

TOTAL 37 100% 

 

 

 

Gráfico 14: Percepção dos visitantes com relação às mudanças na Festa 
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16 Opinião dos entrevistados sobre os aspectos da Festa 

16.1 Valor do Ingresso 

Tabela 18: Concordância dos visitantes com relação ao valor do ingresso e seus atrativos 

 

 

 

Gráfico 15: Concordância dos visitantes com relação ao valor do ingresso e seus atrativos 

 

 

 

O Valor do ingresso está de acordo com os atrativos 
apresentados 

Grau de Concordância 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Discorda totalmente 18 18% 

Discorda 14 14% 

Nem concorda nem discorda 2 2% 

Concorda 20 20% 

Concorda totalmente 46 46% 

TOTAL 100 100% 



53 

 

16.1.1 Motivos das respostas: ‘concorda’ e ‘discorda’  

Tabela 19: Motivos das respostas: ‘concorda’ e ‘discorda’ 

Motivo 
Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 

(considerando o total de 
visitantes) 

Tudo na festa é caro e pago 1 1% 

Valor é caro para o fim de semana 1 1% 

Comprou de um cambista e achou caro 1 1% 

Só concorda com o valor antecipado 2 2% 

Pensou que a festa deveria ser gratuita 1 1% 

Confundiu os valores do fim de semana com a 
sexta-feira 

1 1% 

Os valores deveriam ser iguais todos os dias 
da  festa 

1 1% 

A festa deveria apresentar mais atividades 4 4% 

Tinha dinheiro para pagar o ingresso, mas 
achou caro o valor 

1 1% 

Não concorda com o valor, e frequenta por 
que gosta do ambiente 

1 1% 

Acredita que a festa se paga, mas acham o 
valor caro 

11 11% 

O valor é caro para a família 6 6% 

Valor elevado para algumas pessoas 3 3% 

TOTAL 34 34% 
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16.2 A Festa como atrativo de origem japonesa 

Tabela 20: Concordância dos visitantes no reconhecimento da festa como atrativo de origem 
japonesa 

A Festa pode ser reconhecida como um atrativo de origem japonesa 

Grau de Concordância 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Discorda totalmente 9 9% 

Discorda 14 14% 

Nem concorda nem discorda 7 7% 

Concorda 32 32% 

Concorda totalmente 38 38% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 16: Concordância dos visitantes no reconhecimento da festa como atrativo de origem 
japonesa 
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16.2.1 Motivos das respostas: ‘concorda’ e ‘discorda’ 

Tabela 21: Motivos das respostas ‘concorda’ e ‘discorda’ 

Motivos 
Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 
(considerando o total de 

visitantes) 

Não sabia do caráter da festa, percebendo 
apenas no momento de chegada 

2 2% 

Acredita que a festa é composta por 
origens japonesas e brasileiras 

1 1% 

Somente concorda por que há expositores 
japoneses 

1 1% 

Vê que a festa apresenta vários elementos 5 5% 

Não viu muita coisa que justificasse 1 1% 

Acredita que eventos japoneses possuem 
outras características 

1 1% 

A festa não apresenta somente elementos 
de origem japonesa 

35 35% 

TOTAL 46 46% 
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16.3 A Festa como representante da cultura da cidade de Atibaia 

Tabela 22: Concordância dos visitantes sobre a Festa como representante da cultura da cidade de 
Atibaia 

A Festa representa a cultura da cidade de Atibaia 

Grau de Concordância 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Discorda totalmente 0 0% 

Discorda 0 0% 

Nem concorda nem discorda 28 28% 

Concorda 27 27% 

Concorda totalmente 45 38% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 17: Concordância dos visitantes sobre da Festa como representante da cultura da cidade de 
Atibaia 
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16.3.1 Motivos da resposta ‘concorda’  

Tabela 23: Motivos da resposta ‘concorda’ 

Motivos 
Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa  

(considerando o total de 
visitantes) 

Não conhecem ou conhecem pouco 
a cultura da cidade 

17 17% 

A festa representa apenas 
parcialmente a cultura da cidade 

7 7% 

A festa possui outros elementos 
como atrativos. 

3 3% 

TOTAL 27 27% 
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16.4 O nome da Festa 

Tabela 24: Concordância com relação ao nome da Festa estar de acordo com seus atrativos 

O nome da Festa está de acordo com seus atrativos  

Grau de Concordância 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Discorda totalmente 0 0% 

Discorda 3 3% 

Nem concorda nem discorda 6 6% 

Concorda 13 13% 

Concorda totalmente 78 78% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 18: Concordância com relação ao nome da Festa estar de acordo com seus atrativos 
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16.4.1 Motivos das respostas: ‘concorda’ e ‘discorda’ 

Tabela 25: Motivos das respostas: ‘concorda’ e ‘discorda’ 

Motivos 
Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa  

(considerando o total de 
visitantes) 

Não havia muitos elementos em exposição, 
somente no pavilhão 

2 2% 

Não percebeu totalmente a presença do nome 
da Festa 

3 3% 

Notaram a presença de outros elementos não 
relacionados à festa 

1 1% 

Deveria ter mais elementos que levam o nome 
da festa 

3 3% 

Falta da presença de morangos 7 7% 

TOTAL 16 16% 
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16.5 Tema da Festa: Harmonia 

Tabela 26: Percepção dos entrevistados com relação ao tema Harmonia nos atrativos 

O tema da festa deste ano, que é harmonia, foi percebido nos 
seus atrativos 

Grau de Concordância 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Discorda totalmente 12 12% 

Discorda 3 3% 

Nem concorda nem discorda 17 17% 

Concorda 7 7% 

Concorda totalmente 61 61% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 19 :Percepção dos entrevistados com relação ao tema Harmonia nos atrativos 
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16.5.1 Motivos das respostas ‘concorda’ e ‘discorda’ 

Tabela 27: Motivos das respostas: ‘concorda’ e ‘discorda’ 

Motivos 
Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 

(considerando o total 
de visitantes) 

Mal atendido na festa 1 1% 

O tema não está presente em toda a festa 2 2% 

Só notou pelas roupas dos colaboradores 1 1% 

A festa estava “apagada” 1 1% 

Sentiu pouco o tema na festa 1 1% 

Não havia notado o tema até o momento em que 
passeou dentro da festa 

1 1% 

Não visitou a festa inteira 3 3% 

TOTAL 10 10% 
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ANEXO A - Entrada de imigrantes no Brasil (1890 -1945) 

Tabela 1: Entrada de imigrantes no Brasil (1890 -1945) 

 

Alemães Espanhóis Italianos Portugueses Japoneses 

Totais 144.689 390.184 489.146 939.535 188.615 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil apud Cornejo & Takeuchi (2012) 
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ANEXO B - Panfleto de divulgação da Festa das Flores e Morangos de Atibaia 

 

Fonte: Associação Hortolândia, 2013 
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ANEXO C - Apresentações da Festa das Flores e Morangos de Atibaia 

Tabela 1: Apresentações realizadas no palco 

Dia 
Horário da 

Apresentação 
Grupo Classificação 

07/09/2013 11h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

07/09/2013 12h00 FUJINKAI DE NAZARÉ E ABIN JAPÃO 

07/09/2013 13h00 
TANZFREUNDE COLÉGIO ALEMÃO 

BENJAMIN CONSTANT 
ALEMANHA 

07/09/2013 14h00 MIMBO SARA ODORI JAPÃO 

07/09/2013 15h00 GRUPO DANÇAS FOCL.RAMBYNAS LITUÂNIA 

07/09/2013 16h00 KAWASUJI SEIRYU TAIKO ATIBAIA JAPÃO 

07/09/2013 17h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

08/09/2013 11h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

08/09/2013 12h00 CONGADA ROSA DE ATIBAIA REGIONAL 

08/09/2013 13h00 
GRUPO SOUHAM DE DANÇAS 

ÁRABES 
ÁRABE 

08/09/2013 14h00 
KAWASUJI SEIRYU TAIKO ATIBAIA/ 

MARIKO NAKAHIRA 
JAPÃO 

08/09/2013 15h00 GRUPO AWA ODORI REPRESA JAPÃO 

08/09/2013 16h00 CONJ.FOLCK.RAICES DE CHILE CHILE 

08/09/2013 17h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

14/09/2013 11h00 
GRUPO GOLD UND SILBER - 
SOCIED.FILARMÔNICA LYRA 

ALEMANHA 

14/09/2013 12h00 PANDORA CIA. DANÇAS ÁRABE ÁRABE 

14/09/2013 13h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

14/09/2013 14h00 
GRUPO FOLC. JADRAN  SOC.AMIGOS 

DALMÁCIA 
CROÁCIA 

14/09/2013 15h00 GRYPO SHOKORYU SHIBU JAPÃO 

14/09/2013 16h00 KAWASUJI SEIRYU TAIKO JAPÃO 

14/09/2013 17h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

15/09/2013 11h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 



65 

 

15/09/2013 12h00 GRUPO FOLC.SONNENBLUME ALEMANHA 

15/09/2013 13h00 GRUPO SHINSEI ACAL JAPÃO 

15/09/2013 14h00 
KAWASUJI SEIRYU TAIKO ATIBAIA/ 

MARIKO NAKAHIRA 
JAPÃO 

15/09/2013 15h00 ACADEMIA STUDIUM BALLET DIVERSOS 

15/09/2013 16h00 GRUPO FOLC.CULT.KANTUTA BOLIVIA BOLIVIA 

15/09/2013 17h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

21/09/2013 11h00 FILHA DE IZIS DANÇA DO VENTRE ÁRABE 

21/09/2013 12h00 CALIMA ARTE FLAMENCA ESPANHA 

21/09/2013 13h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

21/09/2013 14h00 
CORAL SERTANEJO SÃO JOÃO 

BATISTA 
REGIONAL 

21/09/2013 15h00 GRUPO PURO COUNTRY TUIUTI U.S.A. 

21/09/2013 16h00 KAWASUJI SEIRYU TAIKO ATIBAIA JAPÃO 

21/09/2013 17h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

22/09/2013 11h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

22/09/2013 12h00 CIA. BALALAYKA DANÇA RUSSA RUSSIA 

22/09/2013 13h00 
RANCHO FOLC.STA. MARTA DOS 

NAVEGANTES 
PORTUGAL 

22/09/2013 14h00 KAWASUJI SEIRYU TAIKO JAPÃO 

22/09/2013 15h00 ISHIN YOSAKOI SORAN JAPÃO 

22/09/2013 16h00 FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA BRASIL 

22/09/2013 17h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

28/09/2013 11h00 KINJORYU KYOEI TAISHO-KOTO JAPÃO 

28/09/2013 12h00 DANÇA FOLC. ALEMÃS EDELWEISS ALEMANHA 

28/09/2013 13h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

28/09/2013 14h00 KAWASUJI SEIRYU TAIKO ATIBAIA JAPÃO 

28/09/2013 15h00 GRUPO VOLGA DANÇA FOLC.RUSSA RUSSIA 

28/09/2013 16h00 FANFARRA DE ATIBAIA BRASIL 
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28/09/2013 17h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

29/09/2013 11h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

29/09/2013 12h00 KAGURA DO BRASIL JAPÃO 

29/09/2013 13h00 GRUPO TROYKA DANÇA RUSSA RUSSIA 

29/09/2013 14h00 KAWASUJI SEIRYU TAIKO ATIBAIA JAPÃO 

29/09/2013 15h00 
RYUKYO KOKU MATSURI DAIKO – 

OKINAWA 
JAPÃO 

29/09/2013 16h00 GRUPO NOSTRA ITÁLIA ITÁLIA 

29/09/2013 17h00 BON ODORI DE ATIBAIA JAPÃO 

Fonte: Associação Hortolândia, 2013 

Tabela 2: Apresentações em diversos espaços da Festa – Setembro de 2013 

Fonte: Associação Hortolândia, 2013 

 

 

Dias  Artista/Grupo 

 06,13,14,20,21, 27 e 31    
GUILHERME & FERNANDO 

06,13,20 e 27 

TIA BAIXINHA CONTADORA DE 

HISTÓRIAS 

22 e 29 

TIA BAIXINHA CONTADORA DE 

HISTÓRIAS E NEUZINHA 

06,08,13,15,20,22,27 e 29    

MÁGICA E ENTRETENIMENTO CLOSE-

UP 

 21,22,28 e 29  
JARDINEIRO PALHAÇO MALUCO 

29 
RUSSO JAZZ BAND 


