
 

 

1 

 

Entrevistada: Gielead Siewerdt (Rio da Luz) Data: 13/02/2019. 

Nome: Meias Típicas.  

  

O que é: Meias que compõem trajes típicos em festas tradicionais da região. 

Onde está: Presente em festas típicas. As meias registradas foram feitas no local de 

fabricação de meias artesanais da dona Gielead: Rua Eurico Duwe, 2478, Rio da Luz, 

Jaraguá do Sul, SC. Coordenadas Geográficas: 683671 E / 7062389 S 

Momentos ou datas importantes: É confeccionada durante o ano todo, mas principalmente 

em datas antecedentes às festas típicas de rememoração dos antepassados imigrantes, 

como a Oktoberfest em Blumenau, a Fenarreco em Brusque, a Festa Pomerana em 

Pomerode e a Schützenfest em Jaraguá do Sul.  

História: As meias fazem parte do traje considerado típico nas festas de comemoração dos 

antepassados imigrantes alemães da região. Atualmente, tais festas oferecem ingresso 

gratuito para os festejadores que estiverem tipicamente trajados. Dona Gielead conta ter 

aprendido a usar o tear com uma senhora em Blumenau. Tendo curiosidade, via diferentes 

peças nas vitrines de lojas e as reproduzia em sua máquina. Desde 2016 que trabalha 

exclusivamente com a meia típica, por ser, do traje considerado típico das celebrações aos 

imigrantes, a mais requisitada. Conta que em 2018, sobrou-lhe apenas 2 pares de meias do 

total que havia conseguido produzir.  Diz ainda que antigamente muita gente trabalhava com 

peças de tricô, mas que isso “foi morrendo com o tempo” 

Significados: Lembranças dos antepassados imigrantes. 

Descrição: Primeiro ela tricota o tecido, desenhando as tranças típicas do traje. Depois de 

todas as malhas do número de pares de meias encomendados prontos, as  costura dando o 
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formato de meia à malha. Começa sempre pela ponta da meia, utilizando o ponto-cruz. Para 

finalizar coloca o elástico.  

Pessoas envolvidas: A tecelã, Dona Gielead. 

Materiais, objetos, acessórios e/ou vestimentas associados: Tear, lãs, linhas, agulhas.   

Técnicas: As meias são produzidas artesanalmente, com técnicas de tricô no tear manual e 

costura manual. 

Expressões corporais e orais: Inexistentes. 

Produtos e suas principais características: Meias típicas que compõe o traje que dá direito 

a ingresso em festas.  

Estrutura e recursos necessários: Materiais de costura, como agulhas de tricô, fios têxteis 

e elástico, e dona Gielead usa um tipo de máquina manual.  

Transmissão do saber: Esse saber não é repassado no cotidiano das famílias moradoras 

da região. Dona Gielead, que mora no bairro Rio da Luz, em Jaraguá do Sul, aprendeu 

através de um curso em Blumenau. A transmissão sobre sua produção é realizada “no boca-

a-boca” e por meio do uso de redes sociais. Conta com orgulho que pessoas de longe fazem 

encomendas pelas redes sociais.  

Avaliação e Recomendações: Trata-se de um objeto bastante conhecido localmente e 

regionalmente, e mesmo nacionalmente, já que ostentar o traje típico é umas das atrações 

das festas locais. No entanto, como alerta dona Gielead, a forma tradicional de fabricação do 

ornamento tem deixado de existir a cada ano. Sugere-se registros audiovisuais deste saber. 

 

  


