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RESUMO 

Esta pesquisa buscou apreender as implicações da origem da culinária austríaca trazida pelos 

imigrantes vindos da região do Tirol, Áustria, para o município de Treze Tílias, Santa Catarina, 

localizado na região do Meio-Oeste Catarinense. Para apresentar a gastronomia como produto 

turístico, é preciso contextualizar a história local, de modo a permitir o seu compartilhamento 

não somente com os turistas, mas também para reconhecer o seu significado econômico, 

político, social e cultural. Nesse sentido, a presente pesquisa, vinculada ao Programa de 

Mestrado em Hotelaria e Turismo da Universidade do Vale do Itajaí, discute as características 

da gastronomia austríaca existentes na cidade de Treze Tílias e as possíveis adaptações sofridas 

ao longo do tempo. Assim sendo, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as origens e 

as possíveis transformações da culinária típica austríaca e seus reflexos sobre a atividade 

turística da cidade de Treze Tílias. Para alcançar esse objetivo, adotaram-se os seguintes 

procedimentos: a) identificar as principais características da gastronomia austríaca, 

relacionando-a com a cozinha típica da cidade de Treze Tílias; b) investigar as possíveis 

mudanças sofridas em razão das características locais ou regionais da área em que se 

estabeleceram os imigrantes na cidade de Treze Tílias; c) descrever a importância da 

gastronomia típica da cidade de Treze Tílias para o turismo da região; d) conhecer as receitas 

típicas austríacas da cidade de Treze Tílias; e) investigar como a gastronomia austríaca tem 

contribuído para dar maior notoriedade ao destino turístico do município de Treze Tílias e o 

seu desempenho do ponto de vista econômico e social. Este estudo tem caráter historiográfico 

qualitativo, o qual busca interpretar as origens, as permanências e as transformações da 

gastronomia dos imigrantes austríacos residentes no município de Treze Tílias. Para isso, 

contou-se, dentre outros, com os seguintes autores: Reiter, Osl e Humer (2011), para tratar da 

história dos imigrantes; Santos (1997) sobre as questões sócio-espaciais; Flandrin e Montanari 

(1998), sobre a história da gastronomia; e Montanari (2009), sobre a identidade da gastronomia 

e sua tradição. Além disso, como forma de desvendar a realidade, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com imigrantes e seus descendentes e proprietários de estabelecimentos do 

munícipio da cidade de Treze Tílias. Como resultado, constatou-se que a culinária típica 

reproduzida no município de Treze Tílias é similar à culinária austríaca praticada na Áustria. 

Foi possível observar, também, que os pratos típicos reproduzidos sofreram poucas 

transformações ou adaptações. Contudo, do ponto de vista da atividade turística, a gastronomia 

da cidade é explorada de uma maneira comercial convencional ainda pouco atrativa. Não foram 

encontrados cardápios contendo fotografias dos pratos típicos da culinária austríaca no 

município, bem como o contexto cultural de suas preparações não são aproveitados. Assim 

sendo, aliar toques de contemporaneidade à tradição austríaca poderia representar um caminho 

para promover melhorias na imagem do turismo gastronômico do município de Treze Tílias. 

 

Palavras-chave:  Turismo. Culinária Típica austríaca. Gastronomia. Treze Tílias. 
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ABSTRACT 

 

This research sought to understand the implications of the origins of Austrian cuisine brought 

by immigrants from the Tyrol region of Austria, to the town of Treze Tílias, in the Midwestern 

region of the Brazilian state of Santa Catarina. To present gastronomy as a tourism product, it 

is necessary to give the context of the local history, so that it can be shared with tourists, and 

also to recognize its economic, political, social and cultural significance. This research, which 

is linked to the Master’s Program in Hospitality and Tourism of University of Vale do Itajaí, 

discusses the characteristics of the Austrian gastronomy in the town of Treze Tílias, and the 

possible adaptations it has undergone over time. In order to analyze the origins and possible 

transformations of the typical Austrian cuisine, and its effects on tourism in Treze Tílias, the 

following procedures were adopted: a) identifying the main characteristics of the Austrian 

gastronomy, relating it to the typical cuisine of the town of Treze Tílias; b) investigating the 

possible changes it has undergone due to the local or regional characteristics of the area where 

the immigrants settled, in the town of Treze Tílias; c) describing the importance of the typical 

gastronomy of the town of Treze Tílias to tourism in the region; d) collecting the traditional 

Austrian recipes of the town of Treze Tílias; and e) Investigating how the Austrian gastronomy 

has helped give greater prominence to the tourist destination of the town of Treze Tílias, and 

contributed to the town economically and socially. This study takes a qualitative 

historiographical approach, which seeks to interpret the origins, continuities and 

transformations of the gastronomy of Austrian immigrants living in the town of Treze Tílias. 

The following authors were used: Reiter, Osl and Humer (2011) on the history of the 

immigrants; Santos (1997) on the socio-spatial issues; Flandrin and Montanari (1998), on the 

history of gastronomy; and Montanari (2009) on the identity of the gastronomy and its 

traditions. To collect information about the reality, semistructured interviews were conducted 

with immigrants and their descendants, and owners of establishments in the town of Treze 

Tílias. Through these, it was found that the typical cuisine reproduced in the town of Treze 

Tílias is similar to the Austrian cuisine practiced in Austria. It was also observed that the 

traditional dishes had undergone few changes or adaptations. However, from the point of view 

of tourism, the gastronomy of the town is explored in an unattractive, conventional commercial 

way. No menus were found in the town showing photos of traditional Austrian dishes, and there 

was no emphasis on the cultural context of their preparation. Thus, combining contemporary 

touches of the Austrian tradition could represent a way to promote improvements in the 

gastronomic tourism image in the town of Treze Tílias. 

Keywords: Tourism. Typical Austrian cuisine. Gastronomy. Treze Tilias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado de Santa Catarina é reconhecido pelos traços europeus de sua gente, pelas suas 

belezas naturais e pelo mosaico cultural herdado dos imigrantes preservados em suas diferentes 

regiões turísticas. Ele é referência nacional em programas do Ministério do Turismo, de 

Regionalização Turística e do Ministério da Cultura, de Roteiros de Imigração. É nesse contexto 

que se insere o município de Treze Tílias, localizado na microrregião geográfica de Joaçaba, 

no Meio – Oeste Catarinense, no Vale do Rio do Peixe, que abarca uma área total de 9.146 km². 

Essa região é constituída por 21 municípios: Água Doce, Arroio Trinta, Caçador, Catanduvas, 

Erval Velho, Fraiburgo, Herval d´Oeste, Ibicaré, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis, Lebon Régis, 

Matos Costa, Ouro, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e 

Videira. 

 O município de Treze Tílias1 faz divisa ao norte com Salto Veloso e Água Doce, ao sul 

com Ibicaré, ao leste com Salto Veloso, Arroio Trinta e Iomerê, e ao oeste com Água Doce.  

Seu fundador foi o ministro da agricultura da Áustria Andreas Thaler, que desafiou muitas 

dificuldades para implementar uma colônia que muitos desconfiavam que não seria exitosa. As 

dificuldades encontradas na construção da colônia iam desde a falta de maquinário agrícola até 

as dificuldades encontradas nos cultivos agrícolas e nas colheitas. A ausência inicial de outras 

opções econômicas fez com que alguns imigrantes buscassem melhores condições de vida em 

outras cidades como Joaçaba, Curitiba e São Paulo (GINTNER, 2003).  

O município desenvolveu-se a partir das características naturais da região e da 

experiência trazida pelos imigrantes tiroleses, preservada nos costumes, na dança, na 

gastronomia e na arquitetura. Atualmente, o turismo é uma das principais atividades 

econômicas na cidade, fazendo com que visitantes do próprio Estado de Santa Catarina e de 

outros estados do país e até do exterior procurem o “Tirol Brasileiro”. O fato de os costumes e 

as tradições austríacas serem mantidos até os dias de hoje pelos descendentes dos primeiros 

imigrantes faz com que a cidade seja reconhecida como um destino turístico em potencial.  

O interesse pela gastronomia como objeto de estudo científico vem ganhando cada vez 

mais espaço. A gastronomia ao associar-se com o turismo vem demonstrando ser um elemento 

                                                           
1 O município foi tema da dissertação de mestrado Transformações Socioeconômicas Decorrentes da Expansão 

do Turismo Cultural: O Caso de Treze Tílias – SC, defendida por Vivan Gertrudes Buchholz Guimarães, 

Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2008.  
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importante para sustentabilidade local, tantos nos aspectos econômicos como culturais, assim 

como fomentador do desenvolvimento turístico de pequenas, médias e grandes cidades.    

O reconhecimento da gastronomia com uma atividade turística ganha espaço, segundo 

Fladrin e Montanari (1998), a partir de 1920 na França, quando ocorre um movimento contrário 

à cozinha urbana das grandes cidades, caracterizado pela valorização da cozinha regional por 

meio das preparações culinárias locais. Esse momento foi impulsionado pelo mapeamento das 

rotas gastronômicas, cujas pousadas, hotéis e restaurantes começaram a dar maior valor aos 

seus produtos locais, sua tradição e o seu savoir-faire, permitindo, assim, uma associação com 

a atividade turística. O resgate e a valorização das culinárias regionais acabaram por 

desencadear uma motivação para os turistas na hora de viajar, visto que o turismo também 

transporta as pessoas ao passado para mostrar a cultura de outras épocas por meio das 

construções, da gastronomia, dos museus, assim como da preservação das tradições, dos 

costumes, etc.  

Como atrativo turístico, a gastronomia fortalece a identidade cultural em determinados 

lugares e materializa-se nas comidas e nas bebidas tradicionais atraindo turistas que buscam 

novas descobertas gastronômicas. Nesse contexto, é que a gastronomia pode tornar-se um 

importante elemento de divulgação do lugar. Entretanto, segundo Gimenes (2011), para 

apresentar a gastronomia como produto turístico, é necessário contextualizar a história local, de 

modo a permitir o seu compartilhamento não somente com os turistas, mas também de forma a 

reconhecer o seu significado econômico, político, social e cultural. Nesse sentido, faz-se 

necessário estudar a história da gastronomia austríaca e suas características na cidade de Treze 

Tílias.  

Apesar de seu reconhecido destaque, é importante conhecer sua contribuição para o 

surgimento e a manutenção de uma gastronomia verdadeiramente típica no município. Revel 

(1996) esclarece que a gastronomia típica possui um corpus de receitas fixas, essencialmente 

ligadas a uma região e seus recursos. Geralmente, essas receitas são transmitidas oralmente, o 

que caracteriza um patrimônio cultural imaterial, muito embora sejam, por vezes, forçados, em 

razão de outros fatores (características ou não do próprio lugar), a sofrer adaptação. Nesse caso, 

no contexto do presente trabalho, pretende-se discutir as características da gastronomia 

austríaca existente na cidade de Treze Tílias e suas possíveis adaptações sofridas em 

decorrência das características do lugar. 
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Este estudo tem caráter historiográfico qualitativo, o qual busca interpretar as origens, 

as permanências e as transformações da gastronomia dos imigrantes austríacos residentes no 

município de Treze Tílias (SC), localizado na região do Meio-Oeste Catarinense. A motivação 

para a realização de uma pesquisa dessa natureza está relacionada, primeiramente, ao fato de 

descender, pelo lado paterno, desses imigrantes austríacos e de ainda manter estreitas relações 

com familiares residentes no município de Treze Tílias. Por outro lado, existe a motivação 

derivada da formação acadêmica como Bacharel em Gastronomia, somada ao exercício de 

minhas atividades profissionais como docente do Instituto Federal de Santa Catarina - Campus 

Continente. Soma-se a isso o fato de ter sido o 1º colocado, ainda na qualidade de aluno do 

curso de Gastronomia da Univali, no concurso Jovens Talentos, organizado pelo chef Laurent 

Suaudeau2 e promovido na Feira Internacional de Alimentos (FISPAL), que resultou na 

premiação de um estágio no conceituado Institut Paul Bocuse em Lyon – França, no ano de 

2004. A conclusão do referido estágio abriu oportunidades de trabalho na Europa com o Chef 

                                                           
2  Nascido na França, Laurent Suaudeau foi convidado a trabalhar com o grande chef e ícone da gastronomia 

francesa Monsieur “Paul Bocuse”. O jovem chef “Laurent” aceitou o convite de Bocuse para vir ao Brasil, mais 

especificamente à cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1980, tendo como missão assumir o cargo de chef do 

restaurante Le Saint – Honoré, no Hotel Méridien.  Seu trabalho representou um importante avanço para a 

gastronomia brasileira, pois ajudou a introduzir técnicas clássicas da cozinha francesa no Brasil. Os ensinamentos 

trazidos pela cozinha clássica francesa introduziram um lado mais profissionalizante no setor da gastronomia 

nacional.  É importante lembrar que naquela época o número de profissionais na área era reduzido e a cozinha 

aplicada na hotelaria era conhecida como “cozinha internacional”. Esse mesmo chef é ainda considerado o 

precursor na criação de algumas preparações da gastronomia franco-brasileira, pois aliava técnicas da culinária 

francesa aos ingredientes genuinamente brasileiros. Com um trabalho exemplar e anos de dedicação, “Laurent” 

coleciona títulos e prêmios nacionais, tendo sido, inclusive, considerado o embaixador da gastronomia brasileira 

no exterior, por algumas revistas especializadas. Atualmente, possui uma escola profissionalizante na cidade de 

São Paulo (Escola da Arte Culinária), que tem como foco, profissionais da área da restauração que buscam um 

aperfeiçoamento contínuo. Cabe, por fim, destacar outros aspectos debatidos por Laurent durante a sua carreira 

profissional, tais como, as diferenças entre um cozinheiro e a figura de um chef, a importância do domínio das 

técnicas clássicas de cozinha, e, em se tratando dos ingredientes, o respeito às suas características, a relação com 

os fornecedores e, de um modo geral, as dificuldades inerentes à profissão. Laurent Suaudeau publicou dois 

importantes livros de cozinha, um deles O Sabor das Estações e o outro, Cartas ao Jovem Chef, bastante indicados 

para alunos dos cursos de gastronomia.   

3 Marc Meneau é um importante chef da gastronomia francesa, que trabalha em um estilo da cozinha clássica, 

cujos molhos, manteigas de crustáceos e soufflés são executados com perfeita maestria pelos seus cozinheiros. Seu 

restaurante chama-se L´espérance e está situado em uma região de campo, conhecida como “Borgonha”, 

localizado na vila de Saint – Père - Sous-Vézelay. Seu estabelecimento possui duas estrelas do renomado Guia 

Michelin, o que lhe confere o status de restaurante estrelado. É frequentado por franceses, entretanto, o maior 

número de clientes é de turistas estrangeiros. O privilégio de poder degustar algumas das principais iguarias 

francesas, é uma das razões do sucesso do restaurante. É importante destacar também que os pratos e/ou 

preparações clássicas desse restaurante são reproduzidos há mais de 25 anos da mesma maneira. O único fator que 

influencia a definição da escolha dos “Menus” é provocado pela mudança das estações do ano, estabelecendo um 

padrão conhecido como “sazonal”, ou seja, correspondente à disponibilidade dos produtos nas diversas estações 

do ano. 
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Marc Meneau3, na região da Borgonha. E, ainda, sendo contratado pelo reconhecido Chef Alain 

Ducasse4, apontado pelo conceituado Guia Michelin como um dos mais estrelados entre os 

chefs avaliados.  

De acordo com a Fundação Turismo Vale do Contestado (CONTUR, 2013), a riqueza 

das danças folclóricas tirolesas, o canto coral, as esculturas em madeira, a gastronomia típica 

austríaca, a arquitetura alpina, a arte nas confecções e no artesanato, somadas à rede hoteleira, 

permitem fazer de Treze Tílias um polo turístico na região do Vale do Contestado. Com o 

turismo étnico cada vez mais valorizado, tais características atraem um fluxo de turistas 

nacionais e internacionais que se deslocam motivados pelas origens étnicas locais e regionais e 

pelo legado histórico-cultural de sua ascendência comum. Os turistas deslocam-se com 

objetivos antropológicos, visando conhecer in loco aspectos étnico-culturais relativos ao povo 

que constitui o interesse de sua observação (EMBRATUR, 2013), reforçando a necessidade de 

ampliar os estudos sobre as heranças da imigração austríaca na cidade, bem como identificando 

suas transformações e relacionando as suas contribuições ao desenvolvimento turístico local. 

A operacionalização desta pesquisa exigiu a definição de procedimentos e de estratégias 

capazes de unir as informações necessárias para pesquisar as origens e as possíveis 

transformações da gastronomia típica da cidade de Treze Tílias e os reflexos sobre o 

desenvolvimento da atividade turística. A investigação desenvolveu-se por meio de estudo de 

caráter histórico exploratório apoiado na pesquisa bibliográfica e na pesquisa de campo.  

Dencker (1998) destaca que toda pesquisa busca o conhecimento para compreender a real 

situação. O pesquisador buscou entender aspectos do contexto histórico-sociológico durante a 

realização da pesquisa. A metodologia de trabalho adotada no desenvolvimento da pesquisa foi 

                                                           
 

 
4 O Chef Alain Ducasse foi mencionado pela revista americana Forbes no ano de 2006, como sendo uma das 100 

pessoas mais influentes do mundo. Na sua formação como cozinheiro, ele trabalhou para grandes mestres da 

cozinha francesa, entre eles destacam-se: Guérard, Vergé, Chapel, Lenôtre. No ano de 2006, o grupo Alain Ducasse 

celebrou 5 anos de sua existência, possuía um quadro de mais de 1.000 colaboradores, em que aproximadamente 

40% trabalhavam na cozinha. O grupo dirigia 25 estabelecimentos espalhados por diversos continentes. Os dois 

restaurantes mais renomados sobre o comando do chef são o restaurante Le Louis XV, localizado no Hotel de Paris, 

no principado de Mônaco, e o restaurante do Hotel Plaza Athénée, situado na cidade de Paris. São classificados 

pelo renomado Guia Michelin com a cotação máxima de 3 estrelas para cada um (PLANTIER, 2006). Atualmente, 

“Ducasse” possui um centro para a formação profissional e para pré-profissionais de culinária, onde são realizadas 

pesquisas e consultoria na área da gastronomia. A Alain Ducasse Formation (ADF) como é conhecida, está 

localizada na cidade de Paris. Desde 2007, a ADF estabeleceu um convênio com a Universidade Estácio de Sá, 

situada na cidade do Rio de Janeiro. Ao pesquisar no próprio site da Universidade brasileira, para buscar maiores 

informações a respeito da parceria entre ambas as instituições, não foi possível identificar quais são os benefícios 

dos alunos da Universidade Estácio de Sá, pois não existem informações no site. 
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determinante, pois especificou os procedimentos a serem seguidos, ajudando a minimizar 

interferências nos resultados obtidos pelo pesquisador.  

Ainda, Dencker destaca a importância da pesquisa dentro da área do Turismo: 

 
A investigação deverá se processar mediante a sistemática coleta, organização e 

análise de informação com a finalidade de obter dados sobre o comportamento, 

tendências e relações que permitam prever e compreender o funcionamento do sistema 

de turismo em cada contexto específico. (DENCKER, 1998, p. 39).  

 

 Na fase exploratória da pesquisa, foram levantados os dados junto aos órgãos públicos, 

tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Prefeitura Municipal de Treze 

Tílias, Ministério do Turismo, assim como junto às entidades de classe: Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes (ABRASEL) e Associação Brasileira de Hotéis (ABIH). Foram 

igualmente consultados os acervos das bibliotecas da Universidade do Oeste de Santa Catarina 

(UNOESC) e da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), bem como publicações em 

periódicos. 

Em relação ao trabalho de campo, para investigar as origens e as transformações da 

gastronomia austríaca e seus reflexos sobre a atividade turística de Treze Tílias (SC), recorreu-

se à história oral. Para Alberti (2004), a história oral permite que acontecimentos subjetivos 

tornem-se compreensíveis, reconhecendo neles fatos que são tão concretos que influenciam a 

realidade ou qualquer outro acontecimento. Para o mesmo autor, “[...] só convém recorrer a 

metodologia de história oral quando os resultados puderem responder as nossas perguntas e 

quando não houver outras fontes disponíveis – mesmo entrevistas já realizadas – capazes de 

fazê-lo” (ALBERTI, 2004, p. 23).  Assim sendo, no desenvolvimento desta pesquisa, elaborou-

se um roteiro de entrevistas semiestruturadas (ver Apêndice A) direcionado aos proprietários 

de restaurantes, hotéis e pousadas localizados na cidade de Treze Tílias (SC). Ainda, 

objetivando obter mais informações, foram realizadas visitas técnicas nos hotéis, nas pousadas 

e nos restaurantes locais. Para ajudar também a atingir o objetivo geral desta pesquisa, foram 

definidos alguns moradores que fazem parte do contexto cultural e social da cidade de Treze 

Tílias, ocasião em que o pesquisador buscou dados de fontes primárias e secundárias. Na busca 

de dados, foram consultadas dissertações, teses, revistas científicas, livros, bem como fotos 

antigas e artigos, visando aprofundar o conhecimento acerca das origens e das transformações 

da gastronomia da cidade de Treze Tílias bem como a relação da atividade turística.  

 Por se tratar de uma pesquisa histórica, esta exige, de acordo com Richardson (1999), 

as seguintes considerações: 
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 Responsabilidade do pesquisador, no sentido de conhecer toda a informação disponível 

sobre a temática abordada. 

 Busca de novas fontes que permitam a descoberta de novos dados. 

 

O método de pesquisa utilizado foi o qualitativo que, para Richardson (1999, p. 79), 

“[...] além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma 

adequada para entender a natureza de um fenômeno social”. A pesquisa qualitativa, segundo 

Dencker (1998), permite o alcance de um conhecimento mais profundo de casos específicos, 

sendo a mais utilizada nas ciências sociais.   

A estrutura do presente trabalho é constituída por quatro capítulos. No segundo capítulo 

apresenta-se uma análise geral da formação sócio-espacial catarinense e a sua evolução, 

resgatando, assim, suas características socioeconômicas, com o objetivo de compreender a 

organização sócio-espacial da área em estudo, bem como as transformações ocorridas nesse 

espaço ao longo do tempo. O capítulo traz, também, a justificativa e os objetivos geral e 

específicos desta pesquisa. O segundo capítulo contém uma discussão sobre as origens e as 

transformações do espaço turístico bem como da gastronomia típica de Treze Tílias. O terceiro 

capítulo ajudou a fornecer os dados para conclusão dos resultados da pesquisa, os quais foram 

obtidos por meio das entrevistas realizadas com imigrantes e seus descendentes bem como os 

proprietários de estabelecimentos do munícipio da cidade de Treze Tílias. O último capítulo 

traz as considerações finais com o propósito de expor as contribuições desta pesquisa em 

relação à culinária típica na cidade de Treze Tílias (SC). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA, QUESTIOANMENTOS DE PESQUISA E OBJETIVOS  

 

O município de Treze Tílias (SC) possui uma população aproximada de 6.450 mil 

habitantes (IBGE, 2010), constituída, em sua maioria, por descendentes de austríacos. A 

gastronomia desenvolvida pelos imigrantes originou uma cozinha típica austríaca utilizada nos 

restaurantes e nos hotéis do município bem como nas residências da cidade. O interesse em 

analisar a gastronomia típica da cidade de Treze Tílias está relacionado à possibilidade de 

atratividade turística dessa culinária, bem como ainda ajudar a promover a manutenção das 

tradições gastronômicas inseridas pela cultura austríaca na comunidade.  
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A partir dessa constatação, foi possível identificar os seguintes questionamentos como 

estímulo ao desenvolvimento da presente pesquisa: 

 

1. Há uma correspondência entre a gastronomia trazida pelos imigrantes da primeira 

metade do século, e os pratos típicos da gastronomia local?  

2. Quais foram as principais transformações da gastronomia austríaca em relação à cozinha 

típica da cidade de Treze Tílias? 

3. A gastronomia típica da cidade de Treze Tílias é realmente explorada como um atrativo 

turístico?  

4. Quais foram os elementos responsáveis pelas modificações ou pelas transformações 

introduzidas na culinária dos tiroleses?  

                    

        

1.2.1 Objetivo geral 

 

 A pesquisa teve como o objetivo geral em analisar as origens e as possíveis 

transformações da culinária típica austríaca em Treze Tílias e seus reflexos sobre a atividade 

turística da cidade. 

Como objetivos específicos da pesquisa, destacam-se os seguintes:  

 

a) Identificar as principais características da gastronomia austríaca, relacionando-a com a 

cozinha típica da cidade de Treze Tílias (SC). 

b) Levantar as possíveis mudanças sofridas em razão das características locais ou regionais 

da área em que se estabeleceram os imigrantes na cidade de Treze Tílias. 

c) Avaliar a importância da gastronomia típica da cidade de Treze Tílias (SC) para o 

turismo da região. 

d) Caracterizar as receitas típicas austríacas da cidade de Treze Tílias. 

e) Investigar como a gastronomia austríaca tem contribuído para dar maior notoriedade ao 

destino turístico do município de Treze Tílias e o seu desempenho do ponto de vista 

econômico e social.  

 

Na sequência, apresenta-se o referencial teórico desta pesquisa o qual trata da formação 

sócio-espacial catarinense, a colonização na região oeste e suas influências na gastronomia. 
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2 ORIGENS DE TREZE TÍLIAS E DA CULINÁRIA AUSTRÍACA NO MUNICÍPIO 

 

Este capítulo trata da formação sócio-espacial catarinense, a colonização na região oeste 

de Santa Catariana, em especial a imigração austríaca na região de Treze Tílias e suas 

influências na gastronomia local. Além disso, o capítulo aborda a organização do turismo 

cultural que colaborou na formação de uma culinária regional e sua identidade 

Para analisar a realidade de Treze Tílias e da região na qual se insere o município, foram 

utilizados os conceitos difundidos por Santos (1977) baseados no materialismo histórico e 

dialético, entre os quais o paradigma de formação sócio-espacial. Essa proposta teórica que 

aproximou a geografia do marxismo foi apresentada pelo citado autor em 19775 e assegura um 

estudo de caráter globalizante em diferentes escalas analíticas e um conhecimento mais 

aprofundado da realidade objeto da investigação em diferentes etapas de sua evolução histórica. 

As especificidades de determinado local têm explicações de ordem natural e humana e de uma 

conjugação de fatores endógenos e exógenos, o que significa reconhecer que toda realidade é 

fruto de “múltiplas determinações”. 

Por outro lado, ao tratar do conceito de espaço, Santos (1997) define como um produto 

social em constante processo de transformação, formado pelos objetos geográficos, naturais e 

artificiais, mais a sociedade. Ainda, segundo Santos (1997, p. 6), “[...] os elementos do espaço 

seriam os seguintes: os homens, as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as infra-

estruturas”. Dentre os diversos elementos do espaço, o estudo das interações é um dado 

fundamental da análise, pois permite recuperar a totalidade social e a compreensão da sociedade 

como um todo.       

Assim, no que tange à proposta metodológica, para compor e recompor a totalidade, 

serão utilizadas as categorias de forma, de função, de estrutura e de processo, sugeridas por 

Santos (1977) e entendidas como essenciais para à análise do espaço geográfico concreto, visto 

que Santos (1997, p. 49) aponta que “[...] o espaço é o resultado de produção, uma decorrência 

de sua história - mais precisamente de história dos processos produtivos impostos ao espaço 

pela sociedade”. Conforme o autor, considerando-se que o conceito de totalidade é uma 

                                                           
5 Milton Santos propõe o paradigma de formação sócio-espacial como teoria e como método em 1977 na 

publicação do artigo A formação sócio-espacial como teoria e método. Esse novo paradigma, salienta a ausência 

da categoria espaço, motivo pelo qual propõe o paradigma da formação econômica, social e espacial. Para o autor 

o espaço é uma construção social, que permite o estudo de qualquer região através dos aspectos geográficos e 

históricos, iniciando na esfera da produção.   
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construção apropriada ao exame de complexidade de fontes responsáveis pelo contexto sócio-

espacial e um conceito de caráter abrangente, faz-se necessário fragmentar as partes 

constituintes da totalidade para uma investigação mais restrita e concreta.  

Ao reconhecer o papel das características físicas do espaço, do tempo e, por 

consequência da história no desenvolvimento de determinada sociedade, o paradigma de 

formação sócio-espacial levou a um enfoque multidisciplinar em que o espaço geográfico e o 

tempo histórico constituem o ponto de partida para uma melhor compreensão da realidade, cujas 

etapas de evolução vão modificando o espaço natural. A transformação do espaço natural está 

relacionada aos aspectos sociais colocados por determinações locais, regionais ou 

internacionais (SANTOS, 2005).  

A partir dessas considerações é que investigou a realidade de Treze Tílias. A utilização 

do conceito de formação sócio-espacial levou ao reconhecimento de que tanto a categoria 

espaço como a categoria tempo são essenciais à compreensão de qualquer realidade, visto que 

os elementos históricos e as constantes transformações do seu movimento atuam sobre o espaço 

geográfico, exigindo o reconhecimento das “múltiplas determinações” definidoras das 

singularidades da vida humana em diferentes lugares, a partir da análise de relações de produção 

dominantes em diferentes etapas do processo histórico (SANTOS,  2005). “A sociedade só pode 

ser definida através do espaço, já que o espaço é o resultado da produção, uma decorrência de 

sua história – mais precisamente da história dos processos produtivos impostos ao espaço pela 

sociedade” (SANTOS, 1997, p. 49). 

Essas considerações são fundamentais para o trabalho de investigação realizado, o que 

significa dizer que o método de pesquisa a ser utilizado para apreender a realidade de Treze 

Tílias em sua totalidade foi o materialismo histórico dialético que levou à reconstituição do 

processo histórico, tendo a compreensão de que as relações sociais dominantes em cada etapa 

são responsáveis pela evolução de uma determinada formação sócio-espacial. Por entender que 

o cenário atual teve sua origem no passado, foi necessário pesquisar os imigrantes austríacos 

que lá se fixaram, o contexto que os fez emigrar da Áustria para o Brasil, bem como as 

características da região em que se estabeleceram e como vivem seus descendentes para 

entender os aspectos sócio-espaciais da localidade hoje. Essa interpretação teve por base a teoria 

dos ciclos econômicos (ciclos de Kondratielf) que definiu as fases de desenvolvimento do 

capitalismo, permitindo identificar os períodos de expansão e de crise desse sistema que atinge 

não apenas os países cêntricos, mas também os países periféricos. 
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2.1 IDENTIDADE CULTURAL GASTRONÔMICA DE UMA SOCIEDADE 

 

A migração dos austríacos para o Brasil, por exemplo, ocorreu no início da década de 

1930 em plena fase recessiva do 2º ciclo longo (1921- 1948). Nessa época, a economia mundial 

passava por uma grande depressão, marcada sobretudo pelo crack da bolsa de Nova York em 

1929 que afetou diretamente a vida das pessoas. No caso austríaco, os que para cá vieram foram 

impulsionados por Andreas Thaler6, que, por meio do governo de Getúlio Vargas, ofertou terras 

agrícolas nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Em uma forma de 

atrair os colonizadores austríacos, obras de infraestrutura, como a construção de estradas e o 

meio de transporte foram oferecidas gratuitamente para os imigrantes (PEREIRA, 2013). 

Ao analisar a história social da cidade de Treze Tílias, será possível compreender a sua 

formação espacial a partir dos fatos do passado e do presente, buscando relacioná-los ao início 

das atividades turísticas, bem como ao surgimento da gastronomia típica tirolesa. Nesse sentido, 

para Santos (1997), a mudança em uma sociedade é realizada por meio do “movimento” que 

acontece em diferentes tempos.  Ao compreender que a economia, a política, as relações sociais, 

a paisagem e a cultura, cada qual com seu caminho, estão, entretanto, entrelaçadas umas às 

outras, ou seja, o estudo da sociedade como um todo só é possível se analisamos a sua estrutura 

como um todo. Ao destacar a importância da gastronomia como elemento motivacional do 

turismo, ela está sendo reconhecida como um recurso capaz de enriquecer e complementar a 

experiência e a imagem de um destino. É nesse sentido que a presente pesquisa buscará 

relacionar a gastronomia com a atividade turística da cidade de Treze Tílias.  

Para Pitte (1993), é importante lembrar que a gastronomia também sempre esteve 

relacionada à dietética. “Os dois corpus de preceitos evoluem constantemente no espaço e no 

tempo e são muito sensíveis às modas, o que não facilita a sua harmonização. Às vezes são 

muito opostos, às vezes convergentes, sempre espiando um ao outro” (PITTE, 1993, p. 19, grifo 

do autor). Ainda, para o mesmo autor, há produtos que são apresentados e que fazem parte do 

contexto de determinadas culinárias, mas que podem não se tornar gastronômicos.  

 

 

 

                                                           
6 Foi prefeito de Wildshonau na região do Tirol durante a Primeira Guerra Mundial.  Ministro austríaco da 

Agricultura (1926-1929). Membro do Parlamento Austríaco (1927- 1934).  Fundou a colônia austríaca de Treze 

Tílias em (13 de outubro de 1933) no estado de Santa Catarina, Brasil (PEREIRA, 2013).      
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Certos produtos que lhe são apresentados pela primeira vez correspondem 

imediatamente às suas necessidades e entram na paleta de suas estimas; outros, pelo 

contrário, são rejeitados tanto por razões fisiológicas quantos culturais ou somente por 

uma das duas, e portanto jamais se tornarão gastronômicos; outros, ainda, acedem ao 

reconhecimento – do ventre e da mente – após o purgatório mais ou menos longo. 

(PITTE, 1993, p. 19).   

 

 

Para Krause (2007), o termo gastronomia pode-se associar a um diferencial na qualidade 

de preparo dos alimentos na área da restauração.  

 
A definição de Gastronomia pressupõe uma correta produção dos alimentos, 

considerando um cardápio adequado e executado com as técnicas corretas e a partir 

de matérias primas adequadas, bem como um serviço desta produção de forma 

adequada para ao perfil do cliente, para seu conforto e dentro de requinte compatíveis 

à situação e ao preço cobrado. (KRAUSE, 2007, p. 37). 

 

 A gastronomia7 ainda representa um recurso que oferece uma gama de atividades cheias 

de conteúdo histórico e cultural e que ainda possibilita aos turistas desfrutar o contato com 

fatores multisensoriais da cozinha daquele território regional ou local (LOPEZ-GUSMÁN; DI 

CLEMENTE; HERNANDEZ-MOBOLLON, 2013). Montanari (2009) ressalta que a 

gastronomia ajuda a interação entre diferentes culturas e ainda possibilita diferentes invenções, 

cruzamentos e contaminações. Nesse sentido, é possível afirmar que a identidade cultural 

gastronômica de uma sociedade não está inserida na sua genética, pois modifica-se 

constantemente, reinventa-se ou adapta-se a novas situações determinadas pelo conforto de 

culturas diversas. Montanari (2009, p. 12) salienta que “[...] cada tradição é o fruto – sempre 

provisório – de uma série de inovações e das adaptações que estas provocaram na cultura que 

as escolheu”. Para o mesmo autor, cada localidade acumula os recursos alimentares do seu 

território e acaba desenvolvendo uma gastronomia típica com patrimônio de saberes e com 

técnicas específicas de produção, de manipulação e de conservação dos alimentos, criando uma 

identidade gastronômica. Ressalta-se, assim, a importância do intercâmbio cultural para a 

identidade gastronômica. “O confronto com o outro permite não apenas avaliar, mas criar a 

própria diversidade. As identidades, portanto, não existem sem as trocas culturais, e proteger a 

                                                           
7 “Sem pretender definir com precisão as regras da gastronomia, podemos contudo admitir que, bem entendido, 

ela apela para o paladar, mas também para os quatros outros sentidos, o que não é o caso de nenhuma das 

expressões artísticas habitualmente assim classificadas. A beleza das formas e das cores (tanto das iguarias como 

da mesa e da decoração), os aromas, o barulho dos líquidos preciosos que escorrem, massas folhadas e grelhados 

estalantes, o toque de cristais, das pratarias e dos finos jogos de mesa, as consistências escorregadias, resistentes 

ou crepitantes das iguarias: tudo concorre para criar uma atmosfera cuja harmonia, reconhecida pelos convivas e 

partilhada pela conversa, é o sinal de um momento intenso” (PITTE, 1993, p.18). 
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biodiversidade cultural não significa enclausurar cada identidade numa concha, mas sim 

conectá-las.” (MONTANARI, 2009, p. 12).    

Segundo Pitte (1993), a gastronomia permite, ainda, um relacionamento da paisagem e 

do meio ambiente social, onde existe a possibilidade de as sensações gustativas estarem ligadas 

às circunstâncias. Nesse sentido, o autor destaca que uma iguaria dita como simples pode ganhar 

um apelo gastronômico, ou seja, a partir do momento que esta é reconhecida, degustada e 

apreciada, ela passa a ser desejada. Assim sendo, é possível ser intitulada como uma iguaria 

pelos gastrônomos8. “A gastronomia, como melomania, é uma forma de estetismo que se 

adquire pelo cultivo permanente e intensivo dos sentidos, no caso, em primeiro lugar, o paladar” 

(PITTE, 1993, p. 16).    

Para Muller (2012), a Gastronomia Tradicional e a Gastronomia Típica estão 

diretamente relacionadas ao contexto regional, pois, para ser tradicional, é preciso ter 

conhecimentos passados entre diferentes gerações daquela localidade, o que acaba 

influenciando e distinguindo o meio no qual está inserida. A gastronomia não é influenciada 

apenas pelas heranças culturais de determinado povo, pois aspectos referentes ao clima, ao solo, 

às temperaturas, à umidade e à incidência solar tornam cada local único. O termo utilizado para 

determinar essas características é chamado de Terroir9. 

 Hall et al. (2003) trazem o conceito de “turismo gastronômico” que tem como principal 

motivação dos turistas viajar para determinada localidade com o interesse de provar certos 

produtos alimentares. Outra perspectiva defendida por Shenoy (2005) é a de que o turismo 

gastronômico constitui uma atividade relacionada a tudo que se refere ao consumo de alimentos 

local ou de uma determinada região. É importante ressaltar que a gastronomia é também um 

produto turístico, inserido no segmento do turismo cultural. De acordo com a Organização 

Mundial de Turismo (OMT, 2012), a gastronomia é considerada um recurso turístico devido à 

possibilidade de atrair turistas, tornando possível a atividade turística. Para Krause e Bahls 

(2013), deve-se planejar uma atividade turística de forma sustentável, onde a cultura local passe 

                                                           
8 “Para o gastrônomo (que, para chegar ao paroxismo do prazer, às vezes soçobra na patologia maníaca, que é tão 

difundida entre os estetas), qualquer alimento, qualquer bebida são pretextos para um fogo de artifício de emoções. 

Para o não – iniciado, a iguaria mais sublime não passa de um desperdício escandaloso ou, melhor dos casos, de 

um simples alimento, mais ou menos agradável” (PITTE, 1993, p. 16). 
9 Segundo o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Dr. Jorge Tonietto, a palavra 

“terroir” passa a ser utilizada para dar um significado entre ao meio natural (clima, solo, relevo) aspectos 

agronômicos, interagindo com fatores humanos de produção, como a escolha das variedades e aspectos de 

elaboração de produtos (TONIETTO, 2007). 
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a ser fomentada. Direcionada aos valores sociais daquela localidade, a gastronomia é uma 

atividade cultural que pode ajudar a incentivar a sustentabilidade econômica e ambiental, no 

caso de alguns ingredientes e na manutenção das técnicas culinárias de terminados territórios 

(região, localidade ou cidade).  

Assim sendo, para compreender a identidade cultural da cidade de Treze Tílias, a seguir 

tratar-se-á da formação sócio-espacial do Estado de Santa Catarina. 

 

2.2 A FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL CATARINENSE 

 

Para compreender melhor o povoamento da região de Santa Catarina, é preciso ressaltar 

o importante contexto sócio-espacial no território brasileiro. O desenvolvimento está, 

sobretudo, interligado às características regionais que possuíam algumas áreas. Definindo esse 

quadro natural, Pereira (2011) destaca que:  

[...] desde o Rio de Janeiro ergue-se colocada ao litoral a Serra do Mar que divide o 

território em duas seções bem distintas: a faixa litorânea, mais ou menos estreita, 

constituída por terrenos baixos, pouco acima do nível do mar e o planalto interior, 

separado pela barreira formada pela encosta da própria serra. (PEREIRA, 2011, p. 

20). 

Tal fato permite compreender que a existência de elementos como a Serra do Mar 

influenciou na ocupação do território brasileiro, pois só após conseguir superar as barreiras 

naturais impostas pela Serra é que a exploração do planalto meridional teve início. Conforme 

salienta Pereira (2011, p. 19), “[...] a Capitania de São Vicente conseguiu, ainda no século XVI, 

consolidar a ocupação da faixa litorânea e alcançar as terras do planalto, onde foram fundadas 

as vilas de Santo André de Borda do Campo e São Paulo de Piratininga”.  A partir do momento 

que os vicentistas conseguiram chegar ao planalto é que teve início o povoamento e o 

desenvolvimento da vila de São Paulo, e a partir daí a colonização de todo o planalto meridional 

brasileiro.   

Assim sendo, para entender o estudo sobre a regionalização de Santa Catarina, é 

necessário investigar as múltiplas determinações que contribuíram para definir a sua formação 

sócio-espacial, a partir do conhecimento dos elementos naturais e humanos - aspectos 

relevantes utilizados para se compreender a sua ocupação10.  A grande divisão do território 

                                                           
10 Conforme a Doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, Professora Raquel Maria Fontes 

do Amaral Pereira (2011, p. 22), ao lado da conformação do relevo e da rede hidrográfica, a cobertura vegetal foi 



 

 

24 

 

catarinense é atribuída pela configuração de seu relevo; constituído por litoral e encostas e pelo 

planalto. Enfatizando a importância da conformação do relevo catarinense, Pereira e Vieira 

(1996, p. 457) ressaltam que “[...] essa conformação geral de relevo, combinada a outros 

elementos naturais (vegetação, hidrografia e solos), foi decisiva para o povoamento do território 

e para o desenvolvimento das atividades humanas no estado de Santa Catarina”, sendo 

fundamentais para compreender-se a influência que exerceram na organização sócio-espacial. 

A ocupação humana na Região Sul do país é marcada no primeiro século de colonização 

pela introdução do sistema de Capitanias Hereditárias que se estendia até o limite Sul do 

Tratado de Tordesilhas, estabelecido em Laguna, no litoral Catarinense. A região era a capitania 

mais meridional do território colonial português, local de inúmeras disputas territoriais entre 

Portugal e Espanha (PEREIRA, 2003). Assim, o processo de povoamento tardio da Região Sul 

teve como consequência o atraso na implantação de atividades econômicas e dificuldades no 

fluxo do povoamento, o que acabou motivando a Cora Portuguesa ocupar terras situadas entre 

São Vicente e o Rio do Prata, área de inúmeras disputas com a Espanha (PEREIRA, 2011). 

Nesse sentido, os vicentistas foram estimulados pela Monarquia portuguesa, por meio da 

concessão de sesmarias, a partirem rumo ao litoral Sul povoando e criando as primeiras 

fazendas de lavouras de baixa densidade demográfica. 

Contudo, a ocupação do litoral catarinense apresentou dificuldades em função dos 

elementos naturais impostos à região. Para a Coroa Portuguesa, o problema estava no fluxo de 

povoamento que deveria acontecer com maior eficiência. Contudo, as áreas de mata, como a 

Serra Geral e do Mar, eram condições naturais que dificultavam o fluxo de povoamento da 

região (PEREIRA, 2003).  

O povoamento catarinense aconteceu primeiramente no litoral devido aos interesses de 

navegadores portugueses e espanhóis que passavam pela região como ponto estratégico para 

atingirem a região do Rio da Prata. O litoral catarinense era habitado pelos indígenas tupis-

guaranis, que, regionalmente, eram chamados de carijós. O comércio de indígenas para 

trabalhar como escravos fizeram com que os vicentistas viessem percorrer e ocupar o litoral 

                                                           
igualmente relevante no processo de ocupação das vastas extensões do sul do Brasil, visto que o próprio avanço 

dos fluxos de povoamento se fará através da manchas de campos, que a partir de São Paulo, vão servir de ponto 

de parada para o descanso e alimentação do gado e dos tropeiros, quando a preação dos índios for substituída pelo 

aproveitamento comercial do numeroso rebanho disponível nas pradarias do Prata, estimulando a mineração.[...] 

As manchas de campos é que definirão o caminho das tropas –dos Campos de Piratininga aos Campos de Curitiba 

e deste a Lages e Viamão – responsável pelo primeiro fluxo colonizador que percorrerá o planalto no sentido norte-

sul, dando origem aos primeiros núcleos de povoamento. 
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catarinense. Os vicentistas11 que vieram pelo litoral fundaram as vilas litorâneas e, mais tarde, 

a eles se juntaram os açorianos. Os vicentistas foram buscar os índios das missões jesuítas para 

escravizá-los. Quando as missões foram destruídas, o caminho que levava ao sul deu origem ao 

“Caminho das Tropas” que segue pelo planalto em busca do gado que era abundante nos 

pampas do Rio Grande do Sul. Assim, somente após superar as barreiras naturais da Serra, é 

que o planalto foi efetivamente ocupado.  

O deslocamento de vicentistas oriundos da Capitania de São Vicente rumo ao litoral 

catarinense deu origem a vários núcleos de povoamento no século XVII. Nesse período 

surgiram: São Francisco ao norte do território (1658); Desterro (1673) e Laguna (1676) ao sul. 

Caruso (2007) explica que o surgimento da fundação da vila de São Francisco aconteceu em 

função da autonomia portuguesa, em 1640, dos limites e das disputas geográficas dos tempos 

do Tratado de Tordesilhas. O início da expansão do território catarinense na Região Sul, com a 

fundação das vilas de Desterro e Laguna, estava relacionado à Colônia de Sacramento, fundada 

em 1680. 

No século XVIII, nesse movimento migratório para o litoral catarinense, os imigrantes 

dos açores trouxeram em sua bagagem o conhecimento da pequena produção mercantil, tendo 

na agricultura a sua principal atividade econômica. Pereira (2003, p. 105) destaca que “[...] no 

litoral catarinense a colonização açoriana alicerçada na pequena propriedade familiar permitia 

ao colono a prática de uma policultura de subsistência que, somada à produção pesqueira, 

garantia os excedentes”. 

O desenvolvimento das atividades socioeconômicas do litoral catarinense está associada 

à colonização dos vicentistas e açorianos que disseminaram suas heranças culturais, 

econômicas e sociais na região litorina (PEREIRA, 2011). O litoral catarinense passou a ter 

grande importância comercial por meio das atividades portuárias com destaque para Nossa 

Senhora do Desterro (Florianópolis) e Nossa Senhora do Rio São Francisco (São Francisco). A 

atividade econômica que ganhou evidencia mundial foi a extração do óleo de baleia, que serviu 

de interesse econômico para Lisboa, tendo como o mercado consumidor a Europa.  

Já o século XIX, dando sequência à imigração do Sul do Brasil, foi marcado com a 

chegada dos alemães e italianos. “A inserção dos imigrantes europeus num país latifundiário 

                                                           
11 Os vicentistas e açorianos, com suas atividades sócio-econômicas, imprimiram à formação sócio-espacial 

litorânea de Santa Catarina características próprias decorrentes das particularidades naturais e da evolução 

econômico-social interna, aliada aos interesses da metrópole portuguesa e à conjuntura mundial, cujas heranças 

impregnaram o território e as comunidades de grande parte da orla catarinense (PEREIRA, 2011, p.24-25). 
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como o Brasil facilitou-lhes a ascensão econômica e social, mas limitou-lhes a longo prazo sua 

força de expansão, amarrando-os a estrutura atrasada e subdesenvolvida pré-existente” 

(MAMIGONIAN, 1976, p. 89). 

Ainda, conforme Mamigonian (1996), a comparação da gênese brasileira com outros 

desenvolvimentos sociais, centrado no tempo e no espaço, tem como modelo principal o 

pequeno modo de produção. Este é importante para o entendimento da organização territorial 

catarinense, sobretudo o litoral e as encostas da serra bem como os vales dos afluentes dos rios 

Paraná, os quais formam a vertente hidrográfica do interior do estado, que foram colonizados a 

partir do final do século XIX e início do século XX por descendentes de imigrantes vindos do 

Rio Grande do Sul. Na área do planalto, por onde passavam as tropas de gado, teve origem uma 

pecuária extensiva praticada em grandes propriedades.   

Após a Independência do Brasil, a vinda de imigrantes ocasionou um novo ciclo 

migratório em Santa Catarina. Com a implantação do sistema capitalista na Europa, a 

industrialização e a urbanização fizeram com que muitas pessoas buscassem na imigração uma 

nova oportunidade de vida. A primeira leva de imigrantes alemães chegou a Santa Catarina na 

colônia de São Pedro de Alcântara, em 1829. Um pouco mais tarde, veio uma nova leva de 

imigrantes para fundar, no Vale do Itajaí, a colônia de Blumenau (1850), e, no Nordeste do 

estado, Joinville (1851) (PEREIRA, 2011). 

Nesse contexto, Mamigonian (2011) afirma que, em Santa Catarina, a cultura 

implantada pelos açorianos da pequena produção mercantil ganhou notoriedade no Brasil por 

meio da pequena produção de produtos alimentícios. Entretanto, cabe ressaltar que foram os 

imigrantes alemães que trouxeram para o estado de Santa Catarina uma nova maneira de pensar, 

de organizar e, sobretudo, de ser empreendedor. Foi por meio dos núcleos de colonização alemã 

no litoral catarinense que se estabeleceu um dinamismo para o comércio das colônias, que 

acabou permitindo um desenvolvimento regional efetivo, ocasionando um excedente de 

produção e a possibilidade de aquisição de novas mercadorias. Esse fato permitiu maior 

desenvolvimento empreendedor dos imigrantes, estabelecendo, na sociedade brasileira, um 

modelo econômico diferente da base latifundiária que se implementava no Brasil (PEREIRA, 

2011).  

Para fomentar um novo ciclo de colonização durante a década de 1840, algumas medidas 

foram tomadas. Conforme afirmam Piazza e Hubener (1983, p. 63): “A cada uma das Províncias 

do Império ficam concedidas no mesmo, ou em diferentes lugares de seu território, seis léguas 
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em quadra de terras devolutas, as quais serão exclusivamente destinadas à colonização, e não 

poderão ser arroteadas por braços escravos”. 

Além da política aplicada pelo governo imperial na tentativa de atrair novos 

colonizadores, o Brasil foi favorecido pelos problemas sociais e econômicos que a Europa 

passava. Ainda, Piazza e Hubener afirmam (1983) que a vinda dos imigrantes italianos para o 

Brasil estava relacionada à situação política e econômica que a Itália passava. No estado de 

Santa Catarina, a ocupação italiana efetivou-se primeiramente nas áreas próximas das colônias 

alemãs, no Vale do Itajaí. Mais tarde, povoaram núcleos de colônias na região sul do estado de 

Santa Catarina. Para entender, o progresso da atividade econômica desenvolvida no território 

catarinense, é necessário compreender a sua formação. 

 

A pequena produção mercantil que predomina no restante do território catarinense foi 

constituída por imigrantes açorianos, alemães, italianos e de outras nacionalidades, 

assim como por descendentes de imigrantes europeus, procedentes em sua maior parte 

da porção norte da formação social rio-grandense. (PEREIRA; VIEIRA, 1996, p. 

460).  

 

Mesmo inseridos no contexto da formação econômica do estado de Santa Catarina, os 

açorianos12 não conseguiram prosperar com suas atividades, levando a uma série de 

contratempos na colônia. Esses fluxos migratórios estabeleceram-se no litoral ainda em meados 

do século XVII e eram súditos do rei de Portugal, diferentemente do fluxo de imigrantes 

europeus que aqui se instalaram no século XIX.  Por isso, a formação sócio-espacial catarinense 

precisa ser compreendida nesse contexto espaço temporal em que se insere a pequena produção 

mercantil (PEREIRA; VIEIRA, 1996). À medida que o desenvolvimento industrial avançava 

no território catarinense, uma classe burguesa era formada, cujos princípios econômicos, sociais 

e culturais aplicados eram de caráter capitalista. A região do Vale do Itajaí13 ganha destaque no 

mercado nacional e internacional por conseguir desenvolver um parque fabril de indústrias.  

Com a imigração europeia, chegaram ao território catarinense pequenos produtores, 

operários e artesões, que migraram em função das crises de expansão do capitalismo industrial 

na Europa, na metade do século XIX. O modelo catarinense da pequena produção mercantil é 

                                                           
12 Na ilha de Santa Catarina e pelo litoral do continente, estendendo-se de Itapocoréia a Laguna, os açorianos e os 

madeirenses sofreram adaptações às condições físicas encontradas, mesmo encontrando seus conterrâneos na área 

habitada. O motivo pelo qual os açorianos e os madeirenses migraram para o Brasil está relacionado à precária 

situação econômica que as ilhas portuguesas passavam (PELUSO JÚNIOR, 1991).  
13 Esta região do Vale do Itajaí ganha destaque. Conforme ressalta Mamigonian (2011, p. 84), “[...] tratou-se do 

estabelecimento de milhares pequenos agricultores proprietários, muitos artesões, operários e pequenos 

comerciantes, que já praticavam significativa divisão social do trabalho na Europa de origem”.  
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marcante e determinante para compreender-se a industrialização do estado influenciada pelos 

imigrantes Europeus. Assim, a interpretação do termo Schumperteriana14 destaca o papel 

empreendedor desses imigrantes. 

O processo de ocupação do planalto catarinense inicia-se, como já foi salientado, com a 

busca e a captura de escravos (índios) no território planaltino e prossegue mais tarde quando os 

paulistas passam a rebanhar o gado da região dos pampas para levar a Sorocaba. Com a criação 

do caminho para interligar a região Sul com os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, a 

ocupação é ampliada no planalto. No caminho das tropas é realizado o abastecimento de 

alimentos e de animais de transporte para as regiões de mineração (PIAZZA, 2001).  

Em meados de 1728, era criada a primeira “picada” - o caminho para ligar a Vila de 

Laguna à região do sertão de Curitiba. Através do caminho dos conventos, iniciou-se o 

comércio de animais muares e cavalares, vindo das estâncias do Rio do Prata e dos campos do 

Rio Grande, que serviam as feiras de Sorocaba na Capitania de São Vicente (LUZ, 2000). Esse 

caminho permitiu, desde então, a interligação do litoral (Laguna) com o planalto catarinense. 

Na região do planalto, o povoamento dá-se a partir do momento que a rota das tropas 

passou a deixar o caminho do litoral para interligar as planícies rio-grandenses com o planalto 

catarinense. Vieira (2011) afirma que os elementos naturais como a Serra do Mar e as Escarpas 

do Planalto, a Serra Geral, foram aspectos que dificultaram o transporte de gado para a região 

de mineração. Com este fato, a identificação sociocultural do planalto catarinense é interligada 

aos hábitos estabelecidos aos tropeiros que viam do Rio Grande, deixando um rastro de 

heranças culturais nos caminhos das tropas como, por exemplo, o vaqueiro, o tropeiro e o 

fazendeiro.  

Com o caminho das tropas colocando o planalto catarinense na rota do comércio de 

gado, na região Oeste da Serra, destaca-se a vila de Lages15 que é fundada em 1771, 

desenvolvendo-se por meio da atividade econômica pastoril. Para Piazza e Hubener (1986), o 

fundador da vila de Lages, Antonio Correa Pinto, buscou no desenvolvimento da vila proteger 

os povos da região de uma possível invasão espanhola. Em se tratando da atividade econômica, 

                                                           
14 A ênfase à interpretação schumpeteriana é apontada por Mamigonian (2011, p. 85): “[...] o papel dos 

empreendedores, também nos parece limitada, pois a multiplicação dos empreendedores não pode se dar numa 

sociedade de base latifundiária pastoril, com camponeses paupérrimos”. 
15 “A área restante da zona dos Campos de Lages, onde se encontram os estabelecimentos do tipo que focalizamos, 

está entre 800 a 900 metros de altitude, em vales florestais, onde se localizam os lavradores. É aí que se 

estabeleceram, no decorrer do século XX, elementos vindos das colônias de imigrantes italianos e alemães do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina, entregando-se a culturas variadas, onde o trigo se sobressai. As áreas estão em 

torno de 50 hectares” (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 245).   
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o fundador da vila passou a estimular a agricultura e a pecuária. Com o desenvolvimento 

expansionista da vila, a necessidade de pouso das tropas deu início a novos núcleos de 

povoamento no planalto16: Curitibanos, São Joaquim e Campos Novos. 

A formação pastoril do território Sul brasileiro tinha por objetivo abastecer o mercado 

das regiões das Minas. O percurso das tropas ligando Viamão, Lages, Curitiba e Sorocaba tinha, 

em sua essência, uma característica de atividade nômade, com o surgimento das vilas e a 

formação das estâncias coloniais. Os tropeiros passaram a estabelecer uma relação diferente 

daquela até então aplicada, passando, assim, a ocupar e habitar áreas de campos do Brasil 

Meridional.  

Na metade do século XX, durante o processo de origem das colônias alemã e italiana no 

litoral catarinense, a economia desenvolvida era baseada na pequena produção mercantil, 

enquanto no planalto a terra continuava sendo apropriada de forma de domínio feudal e cabocla 

(VIEIRA, 2011). 

Conforme Caruso (2007), para constituir uma ligação regular do litoral aos campos de 

Lages, o governo imperial estimula os colonos imigrantes para estabelecerem-se na região às 

margens da antiga estrada do Desterro e Lages. Entretanto, o difícil acesso, o terreno 

montanhoso e a falta de conhecimento para agricultura tropical fizeram com que muitos dos 

colonos buscassem outras regiões do território catarinense.  

 
Após a instalação do núcleo pioneiro de imigrantes alemães em São Pedro de 

Alcântara, em 1829, os colonos europeus começam a chegar em massa a Santa 

Catarina a partir de 1850. O objetivo do governo brasileiro era, desde o princípio, 

promover a ocupação dos vastos territórios inóspitos - e habitados pelos indígenas- 

situados entre o litoral e o planalto. (CARUSO, 2007, p. 137). 

 

Na região Nordeste do planalto catarinense, a exploração dos recursos naturais deve-se 

a atividades madeireiras e ao cultivo dos ervateiros. Essas atividades eram exploradas, em sua 

maioria, por imigrantes alemães provenientes da região de Joinville, que, em 1873, passaram a 

estabelecer uma ligação com o planalto catarinense através da Estrada da Serra, ocupando assim 

o território (PEREIRA; VIEIRA, 1996).  

 

 

                                                           
16 A região do planalto catarinense era distante dos centros populosos, não possuía estradas, contava apenas com 

o precário caminho das tropas, que utilizavam para comercializar o gado e a erva-mate. Esses fatores dificultam o 

desenvolvimento do planalto (PELUSO JÚNIOR, 1991).  
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Aqueles ervais, combinados à mata de araucária e que eram vizinhos às áreas de 

campo, foram sendo apropriados pelos próprios senhores da terra através de seus 

peões e agregados. Os que se situavam em plena floresta eram utilizados pelos 

posseiros, camponeses caboclos – excedente populacional dos latifundiários, índios 

de origem missioneira, negros, mestiços, que já haviam sido escravos e agregados – 

que se embrenham mata adentro e vão ocupando as terras florestadas do planalto. 

(VIEIRA, 2011, p. 38).  

 

Assim, o resultado de ocupação do planalto catarinense é representado inicialmente pela 

atividade pastoril e evolui para as atividades pecuárias, e, mais tarde, para a exploração ervateira 

e madeireira. Pereira (2003, p. 104) afirma que “[...] a exploração econômica das terras do 

planalto catarinense deu origem, nas suas manchas de campo, ao latifúndio pastoril, associado 

ao extrativismo dos ervais nativos encontrados na mata de araucária”.  

O estado de Santa Catarina passa a incorporar a partir do século XX a região Oeste17 do 

território. A partir desse momento, um fluxo de imigrantes especialmente de alemães e de 

italianos vindos do Rio Grande do Sul partem rumo à região. Essa corrente migratória está 

associada à presença de gaúchos, de origem europeia - proprietários de fazendas na região do 

planalto Catarinense. Cabe ressaltar que “[...] as formações sócio-espaciais catarinenses quanto 

a sua gênese podem ser distinguidas basicamente no que se refere à organização da produção: 

latifúndio e pequena produção mercantil” (PEREIRA; VIEIRA, 1996, p. 456). 

Por meio dos mapas de localização (Atlas de Santa Catarina 1986) e dados estatísticos, 

o Estado apresentava forte regionalização como aponta Mamigonian (1986, p. 91): “1) área de 

origem alemã com mais da metade da produção industrial; 2) área carbonífera e cerâmica do 

Sul do Estado; 3) oeste agro-industrial, com carnes de porco e de frango”. Nesse sentido, é 

possível afirmar que o estado é divido em distintas regiões econômicas, em que cada uma delas 

representa um importante papel para o desenvolvimento econômico-social do Estado de Santa 

Catarina. 

O relevo acidentado do Estado de Santa Catarina acarretou dificuldades na vida 

econômica das regiões, visto que as estradas em 1940 eram de terra, assim, quando chovia, 

                                                           
17 “Além das áreas alemãs, as mais industrializadas do Estado, destacaram-se como importantes regiões indústrias 

o Oeste e o Sul de Santa Catarina. As carnes suínas inicialmente e as de frango depois (Sadia, Perdigão, Seara, 

Aurora, etc.) ganharam o mercado nacional e passaram a disputar o acirrado mercado internacional, em que os 

EUA e a França participavam como privilegiados pelos volumosos subsídios agrícolas” (MAMIGONIAN, 1986, 

p. 90). “[...] no Oeste o clima tem sido otimismo, que alcança todos os negócios, incluindo: 1) a grande expansão 

dos laticínios (leite em pó, queijos, etc.), 2) a implantação em Chapecó de indústrias mecânicas de aproveitamento 

da carne de frango mesmo após a desossa, com exportações dessas máquinas para toda a América Latina e 

obrigando seus concorrentes holandeses e dinamarqueses a se instalarem em São Paulo, 3) a construção de 

numerosas pequenas hidrelétricas, uma delas pertencente à Cooperativa Aurora, 4) a transformação da cidade de 

Chapecó na capital regional que mais cresce em Santa Catarina” (MAMIGONIAN, 1986, p. 113).   
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ficavam intransitáveis, impossibilitando o acesso às cidades, às vilas, aos povoados, aos portos 

ou às estações ferroviárias do Vale do rio do Peixe (PELUSO JÚNIOR, 1991).  Nesse sentido, 

Peluso Júnior (1991) destaca o importante papel da década de 70: a revolução do transporte 

rodoviário em Santa Catarina, a qual permitiu a construção de várias estradas no estado. É 

possível afirmar, dessa forma, que, a partir do momento que as estradas foram sendo 

construídas, os grupos que viviam isolados começaram a comunicar-se com outras partes, 

favorecendo o comércio e o transporte de mercadorias para outras regiões.   

 

 

2.3 A COLONIZAÇÃO NA REGIÃO OESTE DE SANTA CATARINA 

 

 

O povoamento da região Oeste Catarinense inicia-se com a presença dos bandeirantes 

apresadores de índios, a partir do século XVII, e com o tropeirismo, movimentando as feiras 

anuais de Sorocaba, pelo caminho Viamão - Sorocaba ou pela Estrada da Mata, até o final do 

século XIX. Entretanto, foi com os tropeiros que um novo caminho mais ao Oeste do Estado, 

chegando à margem esquerda do Rio do Peixe, que a ocupação iniciou-se (BITTENCOURT, 

2012). Em relação ao contexto do povoamento da região Oeste, o geógrafo Mamigonian (1986) 

destaca: 

 

O Oeste de Santa Catarina, diferentemente do Planalto de Lages e do Norte, foi 

povoado por pequenos proprietários policultores, com tendência desde o início do 

século XX à produção comercial de suínos e milho. A partir de 1960, a interação dos 

colonos às agro-indústrias foi se acelerando e temos hoje uma verdadeira região agro-

industrial que produz porcos-salamaria e frangos, além de soja-óleo, etc. 

(MAMIGONIAN, 1986, p. 111). 

 

Os índios Kaingang, Xokleng e Guaranis, os quais habitavam o oeste catarinense, foram, 

desde o início, perseguidos e ameaçados pelo homem branco que percorria o território em busca 

de sua gente. Os índios sobreviviam da floresta com a coleta de pinhões, de frutas e, também, 

da caça e da pesca. A erva mate era um costume apreciado pelos indígenas da região. Pelas 

condições favoráveis do clima e do solo, havia grandes manchas de ervais na região Oeste, 

como, por exemplo, a ilex-paraguariensis, como é conhecida no mundo científico. As 

produções econômicas dos ervais representavam relevância para o Rio Grande do Sul, Paraná 

e Argentina. No oeste catarinense, a extração da erva mate era a base econômica das populações 

das áreas entre os rios Iguaçu e Uruguai. O planalto paranaense foi pioneiro na exploração 
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comercial da erva-mate que, no período colonial, havia sido feita pelos jesuítas espanhóis em 

suas missões.  

 
Em virtude dos limites florestais das manchas de campos, a porção norte do planalto 

catarinense não foi efetivamente conquistada em função de campos e gado, mas pela 

presença da mata de araucária (maior formação original vegetal do Estado), em 

especial, neste período, da erva mate que a ela se apresenta combinada. (VIEIRA, 

2011, p. 37). 

 

A atividade de extração da erva mate18 utilizava um modelo baseado na cultura nômade. 

O motivo estava relacionado ao manejo que, após a poda das folhas da erva até a próxima 

colheita, era preciso três anos de espera para a próxima colheita. Dessa maneira, o nomadismo 

fazia-se necessário a fim de buscar novas fontes de extração. Na sua atividade, participavam 

indivíduos conhecidos como andarilhos do mato, os quais vendiam a colheita para os ervateiros 

ou intermediários. 

 
Ao espalharem as fazendas de gado ao longo e para fora da Estrada das Tropas, a erva 

começou a ser colhida nas matas vizinhas e preparada mais para atender as 

necessidades locais do que para venda. Os fazendeiros permitiam aos agregados e 

peões prover-se com a planta por acaso encontrada dentro da propriedade ou nas 

vizinhanças, à qual não atribuíam maior valor. É possível que os excedentes fossem 

desde então mercadejados, sem que representassem importância de vulto. 

(QUEIROZ, 1966, p. 31-32). 

 

 Com a necessidade de conquista efetiva do Sul, buscou-se ligar os Campos19 de 

Guarapuava aos Campos do Rio Grande do Sul, em 1770, desenvolvendo a pecuária extensiva 

na região, o que gerou a necessidade da procura de novas áreas para o estabelecimento das 

fazendas (RADIN, 2001). Os ervais combinados à mata da araucária20, vizinhos às áreas de 

campos, foram sendo apropriados pelos próprios senhores de terra por meio de seus peões e de 

seus agregados. Os que se situavam em plena floresta eram utilizados pelos posseiros, 

camponeses caboclos. “Excedente populacional dos latifúndios, índios de origem missioneira, 

                                                           
18 Ervais são as suas concentrações naturais ou artificiais, é uma pequena árvore que alcança até uns 10 metros de 

altura no máximo. Sua folhagem é escura. 
19  “Situada na parte mais elevada do Estado de Santa Catarina, com ocorrência nas chapadas permianas do vale 

do rio Itajaí-Açu, e, na parte do planalto, a oeste do rio do Peixe. A delimitação das florestas e dos campos 

acompanha de perto as peculiaridades do solo. Tanto no planalto basáltico como nas altas chapadas permianas, os 

campos estendem-se nas áreas planas e nas ondulações suaves, de solos rasos, enquanto as florestas ocupam as 

vertentes inclinadas e os solos com maior profundidade que aqueles. A impossibilidade de se discriminar, em 

estudo de conjunto, a situação das matas e dos campos, decorre da farta irrigação de toda região, de numerosas 

manchas de campos e de florestas de araucária” (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 74).  
20 Ergue-se a mais de trinta metros; normalmente o diâmetro do tronco quase nunca ultrapassa um metro e meio. 

Seu fruto, é abundante na época mais fria, alimentava toda uma fauna de aves e macacos, caititus, queixadas e 

ainda servia de sustento para os índios Xocrén. (QUEIROZ, 1981, p. 18). 
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negros, mestiços, que já haviam sido escravos e agregados, que se embrenharam mata adentro 

e vão chegar as terras de florestas do planalto” (VIREIRA, 2011, p. 38). 

O ciclo da pecuária é importante para o processo de povoamento da região Oeste, pois, 

conforme aumentava a ocupação, melhor estabelecia-se a comunicação com aquela área. Em 

uma forma de estimular a ocupação do território, o governo Imperial concedia terras aos 

fazendeiros que ocupassem os campos. A característica social marcante desse período foi o 

surgimento de pequenos povoados. Já o modelo econômico foi a posse de grandes extensões de 

terras realizadas pelas famílias dos fazendeiros, dando origem aos latifúndios.  

Nesse sentido, para Vieira (2011, p. 39): “A expansão de domínio pastoril sobre as 

manchas de campo nativo do planalto catarinense estabelece um domínio sobre a terra, base 

material do poder econômico e político regional”. E, segundo Bavaresco: 

 

A posse da terra nos campos, o latifúndio e a expulsão dos índios são as características 

determinantes da história da região. Economicamente, o referido ciclo não 

proporcionou um acúmulo capaz de gerar um desenvolvimento regular, pois a 

circulação de capital era praticamente insignificante. (BAVARESCO, 2006, p. 3). 

 

Na ocupação da região oeste catarinense, antes da chegada de gaúchos ao sertão, o povo 

representado por mestiços, caboclos, cafuzos ou bugres, contribuiu com os autênticos pioneiros 

que acompanhavam a população branca acaboclada e índia domesticada, resultante da 

miscigenação de décadas. Eles viviam isolados em meio à natureza, tendo como essência 

cultural o meio natural de subsistência. Desenvolviam atividade econômica rudimentar, 

praticando cultivos embrenhados na floresta ou no mato nos fundos das fazendas de criação.  

 
[...] a coleta da erva-mate ou o pastoreio de animais como agregado aos fazendeiros 

donos das terras deixavam de ser suficientes para a competição dos novos tempos. O 

choque natural de cultura acabou remetendo o natural da terra ao misticismo e às 

crendices como compensação de sua fragilidade intelectual. (BITTENCOURT, 2012, 

p. 41).  

 

No oeste, os caboclos21 que haviam ocupado o espaço dos índios começavam a perder 

o território para os imigrantes europeus. Com um papel secundário, os caboclos promoviam um 

comércio com produtos da agricultura rudimentar que desenvolviam. Nesse sentido, os 

caboclos realizavam trocas comerciais em pequenos estabelecimentos conhecidos por bodegas. 

As trocas de produtos agrícolas como o fumo, o milho, o feijão, a erva mate, dentre outros, era 

                                                           
21 Cidadão do Planalto Catarinense habitava no campo, sertão ou roça, era sertanejo, caipira, matuto, lento no 

pensar, porém bastante místico e desconfiado. Com a face queimada pelo sol, mãos calejadas pelo trabalho, 

aficionado à caça e à pesca. Corajoso, instintivo, leal e honrando (THOMÉ, 1983). 
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realizada por sal, bebidas, querosene, instrumento de trabalho, etc. A necessidade de adquirir 

produtos industrializados fez com que os caboclos buscassem alternativas nas colônias alemães 

e italianas da região do Vale do Itajaí. 

Na atividade agrícola dos caboclos, era frequente o uso do desmatamento, que consistia 

na derrubada da mata e na queimada, utilizando o fogo para limpeza da área. Essa técnica era 

praticada tradicionalmente pelos povos tupis guaranis, sendo as cinzas utilizadas como 

fertilizantes e limitadora de ervas daninhas. O padrão de moradia cabocla normalmente era feito 

de um rancho de tábuas rústicas, barro ou palha, que possuía muitas frestas, coberto de 

tabuinhas ou toalhas de palmeira e taquara ou couro de boi. Geralmente eram construídas em 

baixadas onde havia água natural, no interior possuía um ou duas divisões (THOMÉ, 1983). 

Com uma cultura de subsistência, os nativos vendiam o excedente de produção, com 

destaque para a atividade extração da erva-mate. A produção da erva-mate era uma atividade 

que envolvia toda a família, devido ao grande trabalho que exigia. Na agricultura, eles 

cultivavam “[...] abóbora, arroz, banana, feijão, mandioca, melancia e milho. Do milho, eram e 

são feitos os principais elementos da comida típica cabocla: a canjica, a farinha, e a quirera” 

(WOLOSZYN, 2007, p. 4).  

 A conquista de novos campos fazia parte dos planos geopolíticos do Império. Com o 

desenvolvimento da pecuária nos Campos de Palmas22, novas fazendas de criação de gado e de 

cavalos ganharam destaque. O povoamento do Oeste catarinense, assim, está relacionado à 

migração de europeus do estado do Rio Grande do Sul, que, durante a Revolução Federalista23 

(1893), tiveram gaúchos luso-brasileiros vindos da região dos pampas, fugidos da repressão aos 

participantes. A ocupação do território é estabelecida pelos bandeirantes, fazendeiros e 

migrantes, que passaram a expulsar e eliminar os nativos das suas terras. A partir da demarcação 

territorial realizada pelo governo federal a região passa a ganhar importância (THOMÉ, 1983). 

É importante relacionar, segundo Vieira (2011, p. 42), “[...] que o período após a 

proclamação da República e da Revolução Federalista está marcado externamente pelo início 

                                                           
22  Localizado no Oeste Catarinense, região extensa e pouco povoada, que teve como consequência a sua integração 

social, econômica e política, que, mais tarde, iriam influenciar Questões do “Contestado”, entre as Províncias do 

Paraná e Santa Catarina (PIAZZA; HUBENER, 1983).  
23 “Movimento político iniciado em 1893, em oposição ao governo do Presidente Floriano Peixoto, cuja eclosão 

ocorreu no Rio Grande do Sul. O movimento pretendia obrigar o Governo Federal a cumprir determinações da 

Constituição e exigir a destituição do governo estadual. Os revolucionários federalistas ocuparam os Estados de 

Santa Catarina e Paraná. [...] a fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, vai ter em suas paredes o testemunho dos 

fuzilamentos praticados, dos quais foram vítimas figuras da sociedade catarinense como o Marechal Manoel de 

Mar-e-Guerra Frederico Guilherme de Lorena, os Coronéis Luis Gomes Caldeira de Andrade e Israel de Sá e 

muitos outros” (PIAZZA; HUBENER, 1983, p. 104).  
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de uma nova fase expansiva da economia capitalista central, agora em sua forma imperialista”.  

No caso de Santa Catarina, esse processo é compreendido pelas concessões e pelas vendas das 

terras, realizadas pelo governo e pela empresa de domínio Farquhar, responsável pela 

construção da estrada de ferro, que teve, ainda, a comercialização e a extração da madeira 

explorada pela empresa Southern, Lumber & Colonization Company (VIEIRA, 2011). 

Durante o período do Segundo Reinado, os habitantes do planalto catarinense e do 

Paraná, tomaram conhecimento do monge italiano24, responsável pela caracterização 

messiânica da região do Contestado, pregando o catolicismo rudimentar com o contexto para 

conquistar a confiança das pessoas simples dos lugares onde passava. Eram tidos como 

eremitas, profetas, curandeiros, charlatões, santos, pregadores, apóstolos, conselheiros, esses 

homens que peregrinavam pelos sertões catarinense. Já durante o período republicano, surgiu 

outro monge25 que trabalhou principalmente na região entre os rios Iguaçu e Uruguai (THOMÉ, 

1983).  

O território do Oeste Catarinense foi alvo de disputa por divisas entre o Brasil e a 

Argentina. Desde o início da ocupação da América, ocorreu uma disputa pela posse do território 

meridional entre Portugal e a Espanha. Com a intenção de proteger as divisas, foram criadas, 

no governo Imperial, as Colônias de Chapecó e de Chopim (Paraná), em 1859 (PIAZZA, 1983). 

  

No início do século XX, um fato de ordem econômica, política e social marcou a região 

Oeste. O governo republicana projeta, em 1907, a construção da ferrovia São Paulo – Rio 

Grande. O objetivo inicial era a integração da região Sul com o centro do país. Com a construção 

da ferrovia, o governo esperava introduzir e desenvolver na região uma economia mercantil e, 

também, permitir o deslocamento de tropas do centro ao Sul do Brasil (THOMÉ, 1983). A 

ferrovia teve grande significado para a região do vale do Rio do Peixe26, pois percorreu todo o 

                                                           
24 João Maria de Agostini, figura emblemática na campanha do Contestado.  
25 Tratava-se de um estrangeiro partidário dos federalistas do Rio Grande do Sul que utilizou o mesmo nome do 

monge “João Maria”. 
26  “As zonas do rio do Peixe e do Oeste distinguem-se pela importância da suinocultura, atividade predominante 

[...]. Marca a paisagem com as pocilgas bem construídas, onde a água fresca é abundante. Mas a paisagem mostra, 

também, a diversidade da economia agrícola, com as plantações destinadas à engorda dos suínos e culturas variadas 

como trigo, fumo e uva. Esta última aparece em maior abundância no vale do rio do Peixe, de Joaçaba a Caçador. 

Os parreirais sucedem-se, absorvendo o trabalho dos lavradores. O terreno, usualmente de mais de 20 hectares, 

passa a ser tratado na parte em que estão as videiras, enquanto o mato cobre o restante, deixando aparecer as 

clareiras com roças destinadas à produção de subsistência. Os cuidados com o gado leiteiro são generalizados” 

(PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 245).  
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seu território. Para a construção da estrada, foram enviados à região cerca de oito mil operários 

de todo o país. 

A empresa Brazil Railway27 foi responsável pela construção da estrada e desempenhou 

um papel importante no povoamento da região do Meio-Oeste, pois recebeu como forma de 

pagamento terras equivalentes a quinze quilômetros de largura ao longo dos trilhos 

(MATHIAS, 1972). Com a finalidade de realizar uma colonização mais efetiva, a empresa da 

estrada de ferro constituiu a Brazil Development and Colonization, responsável pelas vendas 

dos terrenos que o governo destinou como forma de pagamento.  

 

As fronteiras no oeste têm uma ligação direta entre o capital industrial representado 

pelo grande truste canadense Farquhar (que atuava em vários segmentos em todo 

território nacional), e o capital mercantil, representado pelas companhias 

colonizadoras, que atuavam, simultaneamente e em comum acordo, com os governos 

locais, no sentido de buscarem a valorização máxima de seu capital, utilizando a terra 

como fonte de acumulação. (GOULARTI FILHO, 2002, p. 7). 

 

A localização da estrada de ferro acompanhava em sua maior extensão o Rio do Peixe, 

afluente da margem direita (ocidental) do Rio Uruguai, da nascente em Calmon até a foz em 

Volta Grande. O governo federal definiu as concessionárias para execução da obra, tendo como 

investidores para a construção da estrada de ferro o capital estrangeiro de origem americana, 

canadense e inglesa (BITTENCOURT, 2012).  

A estrada de ferro28 acelerou o processo de povoamento da região. Entretanto, gerou 

uma instabilidade econômica e política, pois a valorização das terras e das propriedades acabou 

criando uma incompatibilidade com os coronéis e seus aliados na composição do poder. A 

construção da ferrovia provocou conflitos entre caboclos e fazendeiros, que passaram a 

intimidar os nativos a fim de retirá-los para ceder espaço para a ferrovia. O habitat dos nativos 

passou a ser alvo de disputa nas áreas de mata e de floresta. Os fazendeiros passaram a recrutar 

milicianos conhecidos por vaqueanos - estes foram responsáveis pela morte de boa parte dos 

caboclos. Os fazendeiros que possuíam títulos de suas terras foram indenizados pelo governo 

federal. Já os caboclos que não possuíam títulos das terras ocupadas foram expulsos dos 

territórios onde sempre trabalharam e viveram (PEREIRA, 1981). 

                                                           
27 Associada à Brazil Railway e à Southern Brazil Lumber & Colonization, foi constituída em 1909, cujo principal 

objetivo era a exploração da madeira das reservas florestais da região sul dos estados de Santa Catarina e Paraná. 

Também ajudou a fomentar a colonização das terras que foram concedidas (THOMÉ, 1983). 
28  Em dezembro de 1910, os trabalhos da construção da Brazil Railway terminaram o trecho que fez a ligação de 

União da Vitória, no Paraná, à localidade de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, passando o Estado de Santa 

Catarina de norte a sul (MATHIAS, 1972). 
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A mão de obra utilizada para assentar os trilhos da estrada de ferro, trazida das regiões 

centrais do país, era de baixa qualidade. Foram recrutados prisioneiros e também uma 

população que habitava nas periferias das cidades. Imigrantes de países pobres da Europa que 

passavam por uma crise econômica, social e política vieram em busca de terras e de riquezas 

em solo catarinense, principalmente poloneses, rutenos, romenos, ucranianos, lituanos, os quais 

acabaram se misturando com os trabalhadores da construção da ferrovia (THOMÉ, 1983).  

Com o término da construção da ferrovia foram sendo demitidos os trabalhadores 

envolvidos com a obra deixando um saldo de 8.000 desempregados, o que fez com que os 

operários abandonados buscassem juntar-se aos “redutos sertanejos”29 desapropriados que, 

mais tarde, vieram a lutar na Guerra do Contestado (MATHIAS, 1972). 

Diante da preocupação, os “coronéis”30 começaram a preocupar-se com o aumento da 

população desempregada, que passou a invadir as propriedades para poderem sobreviver, e, 

também, com a possível ofensiva da Brazil Railway sobre as suas propriedades. Nesse 

momento, apareceu a figura de outro “monge”31: sujeito esperto, alfabetizado que declarou ser 

sobrinho do primeiro “João Maria” (MATHIAS, 1972). 

O início da atividade comercial do Oeste Catarinense é marcado, assim, pela construção 

da estrada de ferro, pelo comércio das terras e pela exploração da madeira. Com o 

desenvolvimento dessas atividades comerciais, novos núcleos coloniais surgiram na região. Na 

região norte do oeste, foi criada a empresa Southern Brazil Lumber & Colonization, a maior 

madeireira da América Latina e a segunda maior do mundo, cujo objetivo era explorar as 

reservas madeireiras do vale do Rio Iguaçu32 (PEREIRA, 1981). 

No contexto da exploração madeireira da região Oeste, a empresa americana trouxe 

equipamentos da alta tecnologia da Europa e dos Estados Unidos para a extração da madeira. 

A mão de obra era selecionada, chegando a ter cerca de oitocentos empregados efetivos, onde 

a maioria era imigrantes ou estrangeiros. Os caboclos eram responsáveis pelo corte e pelo 

transporte das toras, que eram pagas por empreitas (QUEIROZ, 1966). 

                                                           
29 O maior reduto de rebeldes foi formado em Santa Maria, local mais apropriado para defesa devido a sua situação 

topográfica.  
30 Proprietários das fazendas. 
31 Miguel Lucena de Boaventura intitulava-se como curandeiro e profeta, partidário da restauração da monarquia. 

Conseguiu reunir em Taquaruçu, atual município de Curitibanos, grande número de seguidores, que, na sua 

maioria, tinham sido expulsos das terras ou eram trabalhadores desempregados da construção da estrada de ferro. 
32 “A divisa entre os Estados de Santa Catarina e Paraná, no planalto, é o rio Negro até sua foz no rio Iguaçu, 

seguindo por este rio até as cidades de União da Vitória (Paraná) e Porto União (Santa Catarina) onde o limite, 

seguindo estradas e rios, chega ao divisor de águas entre as bacias dos rios Iguaçu e Uruguai” (PELUSO JÚNIOR, 

1991, p. 33).  



 

 

38 

 

A floresta de Araucária33, rica em cobertura vegetal com espécies seculares de araucária 

e inúmeras madeiras de lei, serviu como principal fonte de recursos naturais para os colonos 

camponeses. A região do Oeste Catarinense era formada, em sua grande maioria, por espécies34 

vegetais que foram exploradas durante um longo período pelos seus colonizadores. Com o 

desenvolvimento econômico da indústria madeireira, o meio natural passou a ser explorado de 

forma indevida. Como resultado da exploração madeireira:  

 
As toras, aos milhares, foram embarcadas nos vagões que iam correndo à medida que 

a estrada avançava; a madeira, em parte serrada, a razão de 300 metros cúbicos por 

dia, em grandes instalações localizadas em Calmon e Três Barras, bem como toras “in 

natura”, era transferida para navios no Porto de São Francisco com destino final para 

a Europa e aos países do Hemisfério Norte. (BITTENCOURT, 2012, p. 104, grifo do 

autor). 

 

A exploração da madeira intensificou-se a partir da década de 1920. Esse trabalho era 

realizado de uma forma bastante rudimentar, com o uso de tração animal e a força do homem 

que tinha como ferramentas o machado e o serrote. Essas atividades aconteciam dentro de um 

contexto, cujas condições administrativas, segurança, climáticas e demográficas eram precárias 

(PEREIRA, 1981). O mercado da madeira foi ainda impulsionado por coronéis, grandes 

proprietários de extensões de terras, os nativos caboclos e os criminosos. A devastação vegetal 

da região Oeste está ligada à construção da estrada de ferro, sendo responsável por enormes 

desmatamentos das encostas cobertas pelas matas e florestas. Nesse contexto, Bittencourt 

(2012) coloca que 

 

[...] para agravar a situação, após depredadas as terras cedidas pelo estado, muitos 

coronéis passaram a vender suas propriedades e, mas especialmente, as árvores de sua 

cobertura, expandido, ainda mais, o maior crime ambiental de que se tem notícia na 

história do Brasil. De certa forma, o desmatamento da Amazônia, grande problema 

das fronteiras agrícolas, atualmente enquadrado entre os crimes contra a humanidade, 

proporcionalmente significa muito pouco quando se olha a pilhagem dos estados do 

Sul na supressão de sua cobertura vegetal em troca de uma estrada de ferro que não 

durou cem anos. (BITTENCOURT, 2012, p. 106). 

 

Um dos episódios que marcaram a história da região Oeste é o da Guerra do Contestado, 

representada pela disputa entre as Províncias35 do Paraná e de Santa Catarina pela área 

                                                           
33 “Mata de araucária - alcança a maior parte do planalto catarinense, tanto na altura, como nas regiões triássica 

sedimentar a permiana a leste da serra do Espigão. As espécies vegetais mais representativas dessa zona são o 

pinheiro, a erva-mate e a imbuia” (PELUSO JÚNIOR, 1991, p.74).  
34 As espécies vegetais que se destacam na região Oeste Catarinense: cedros, pinheiros, imbuias, canelas, perobas. 
35 A questão entre as duas Províncias do Paraná e de Santa Catarina pela fixação dos limites entre os dois estados 

desenrolou-se no campo político e da justiça. Os catarinenses preocupavam-se principalmente com o litoral de sua 

província, enquanto os paranaenses começaram a administrar o sertão, expedindo títulos de posse de terra, 
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localizada no planalto meridional entre os rios do Peixe e Peperiguaçu, passando aos territórios 

de Curitibanos e Campos Novos (PIAZZA, 1983). A província do Paraná alegava que a sua 

jurisdição estendia-se por todo o planalto meridional do território catarinense. A luta pela posse 

do território ganha notoriedade no Parlamento Imperial, onde cada província procurava 

defender os seus interesses, o que acabou dificultando um acordo entre as partes. 

Além de fatores geopolíticos entre os estados de Santa Catarina e Paraná, a Guerra do 

Contestado teve fatores culturais. Considerados sem terras, os caboclos foram perseguidos e 

marginalizados na região do contestado, sendo expulsos das terras que habitavam. O 

descontentamento do povo caboclo serviu de alicerce para o confronto de sua população com 

as tropas federais36, resultando na morte de aproximadamente vinte mil caboclos na Guerra do 

Contestado. Um elemento importante que exerceu forte influência sobre a população cabocla 

foi a presença dos monges nos redutos, que passavam pregando ensinamentos religiosos 

(PEREIRA, 1981). 

A região do contestado está inserida no Oeste Catarinense, território de mata e de 

florestas que eram habitados “[...] por meeiros, tarefeiros da indústria extrativista de erva-mate 

ou da madeira, agregados ou, simplesmente, homens da floresta, sem-teto e sem-terra” 

(BITTENCOURT, 2012, p. 103). Os caboclos tiveram um papel central na Guerra do 

Contestado. O genocídio brutal de sua pobre população fez com que eles se organizassem contra 

os coronéis, fato que marcou o início dos conflitos na região. A Guerra do Contestado37 ficou, 

assim, conhecida como um dos maiores genocídios da história do país. Foram quatro anos de 

guerra, de 1912 a 1916, que colocaram de um lado caboclos, posseiros e pequenos fazendeiros 

que tinham os caudilhos no comando, e, do outro, a polícia dos dois estados mais o efetivo do 

exército nacional da época (PIAZZA, 1983). 

                                                           
cobrando impostos sobre a produção e a passagem. Esse processo veio despertar o interesse de Santa Catarina, que 

resultou na questão do Contestado entre os dois estados (THOMÉ, 1983).   
36 Forças da República integradas pelos Regimentos de Segurança de Santa Catarina e do Paraná, formados por 

esquadrões da antiga Guarda Nacional composta por civis vaqueanos, que, em grande maioria, fazia parte do 

Exército Brasileiro e que utilizou tropas da Infantaria, Cavalaria, Engenharia, Artilharia e até a Aviação. O aparato 

bélico incluía canhões, metralhadoras, bombas, granadas, espadas de aço, e fuzis. Entretanto, os caboclos não 

possuíam o mesmo poder bélico, tendo que lutar na guerra com armas velhas, espingardas de caça, revólveres, 

Wichesteres, canivetes e facões de pau (THOMÉ, 1983). 
37 Nilson Thomé, diretor do Museu do Contestado, em Caçador-Santa Catarina, define a guerra do Contestado: 

“Um movimento messiânico de grandes proporções, uma luta pelos direitos humanos, uma disputa pela posse de 

terras, uma questão de limites interestaduais, e uma competição econômica pela exportação das riquezas naturais” 

(THOMÉ, 1986, p. 7). 
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A colonização da região do Contestado começou a ganhar força com o término da 

guerra, pois somente em 1920 é que um grande número de colonos camponeses chegou à região 

Oeste. O governo de Santa Catarina, preocupado com a administração regional do Oeste 

Catarinense e a ocupação efetiva das terras, fez com que empresas colonizadoras riograndenses 

promovessem a venda de lotes das terras catarinenses (PIAZZA, 1983).  

A migração de colonos camponeses teve destaque nas antigas colônias de imigrantes 

alemães, italianos e poloneses. “Lá, já haviam demonstrado serem trabalhadores ‘ordeiros’ 

capazes de explorar a terra numa ótica mercantil. Responsáveis pelas vendas das terras na região 

Oeste, dentre as quais encontram-se as companhias Eberle, Ahrons & Cia e Luce, Rosa & Cia” 

(WOLOSZYN, 2007, p. 6, grifo da autora).  

A partir do povoamento do Vale do Rio do Peixe, surgiram os primeiros núcleos de 

imigrantes alemães vindos do estado do Rio Grande do Sul, em 1916, nas proximidades da linha 

férrea na região de Bom Retiro, atual Joaçaba38. Os italianos tiveram destaque em núcleos 

conhecidos como Barra Fria, Capinzal e Videira. O estado do Rio Grande do Sul passou a 

estimular a migração dos colonos camponeses por razões sociais. Com uma política de 

agricultura mercantil, os colonos camponeses tinham, no esgotamento do solo das terras 

gaúchas e no alto valor dos lotes, uma das principais razões para migrar para as terras 

catarinenses. Outras razões também foram constatadas por Radin: 

 
No Rio Grande do Sul, o modelo de colonização e a perspectiva de um rápido 

crescimento demográfico fez aumentar a preocupação dos latifundiários. Receosos de 

ter que dividir suas estâncias como novos imigrantes, estes senhores da terra 

pressionavam o governo estadual para que se posicionasse no sentido de dificultar o 

ingresso de novos imigrantes, o que se deu já nas primeiras décadas do século XX. 

(RADIN, 2003, p. 68). 

 

Para o governo do Rio Grande do Sul, a tentativa de criar mecanismos para diminuir a 

entrada de imigrantes no estado estava relacionada à necessidade de ocupação do oeste 

catarinense. Foi assim, após o acordo de limites interestaduais, que as companhias de 

colonização foram se apropriando das terras do Contestado e passaram a atrair o excedente 

populacional do Rio Grande do Sul39 (PIAZZA, 1983). Isso representou para o estado 

                                                           
38 Conforme Espíndola (1999), o fundador da Sadia, o Sr. Attilio Fontana, assumiu, no início dos anos 30, o cargo 

de consultor do município de Cruzeiro, atual Joaçaba, e possibilitou a destinação de recursos públicos para a 

construção de estradas de rodagem. Esse interesse estava ligado à possibilidade de estabelecer contato com os 

pequenos produtores rurais (milho, alfafa, suínos e etc.) com a necessidade de produção e de escoamento (pequena 

produção mercantil).    
39 “Em termos gerais, pode-se concluir que a ocupação do Oeste Catarinense, por pequenos produtores oriundos 

do Rio Grande do Sul, desenvolveu uma economia natural e mercantil. O excedente era comercializado pelos 
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catarinense uma diminuição da pressão demográfica nas colônias gaúchas e ocasionou a 

ocupação do território catarinense. A chegada dos migrantes europeus ao Oeste Catarinense fez 

com que os costumes culturais e econômicos das antigas colônias riograndenses fossem 

aplicados nas novas colônias catarinenses. 

A história, a língua, o culto, o temperamento, a índole, o uso e os costumes faziam parte 

do acervo cultural que os colonos trouxeram ao território catarinense. Os colonos camponeses 

que chegavam iam se apropriando das terras da região, sem reconhecer a presença dos caboclos. 

Para Woloszyn (2007, p. 2): “O confronto cultural com os novos colonos foi inevitável, já que 

os primeiros praticavam economia de subsistência, distante da visão européia mercantilista dos 

colonos camponeses”. 

Na agricultura, produtos foram substituídos em função do clima, da mata e do solo. 

Nesse contexto, afirma Bittencourt (2012, p. 34), os colonos eram “[...] forçados a adaptarem 

seus hábitos alimentares ao cardápio, o imigrante passou a integrar a carne seca, o aipim, a 

farinha de mandioca, o feijão preto, desconhecidos na Europa”. Com um sistema de rodízio da 

terra, os colonos aplicavam técnicas habituais de preparo, em que uma parte do lote destinava-

se à lavoura. Com o esgotamento do solo, um intervalo era estabelecido naquele lugar para que 

ocorresse a recuperação do solo. 

No contexto da produção agrícola, os colonos camponeses e os caboclos nativos da 

região Oeste empregavam métodos produtivos parecidos e, também, os gêneros plantados. 

Diante da exploração de novas áreas, os agricultores utilizavam a queimada da mata para 

facilitar a limpeza das terras. Esse procedimento foi utilizado nas colônias até a década de 1970. 

A mentalidade econômica dos colonos caracterizava-se por um estilo tradicional. À medida que 

a modernização da agricultura avançava, novos confortos surgiram com o aparecimento da 

agroindústria na região (RADIN, 2011). 

As dificuldades estiveram presentes desde o surgimento das primeiras colônias, da 

ocupação da terra, até a produção de alimentos. Uma das características sociais observadas nas 

colônias diz respeito à solidariedade que os colonos prestavam entre si. A troca de alimentos 

entre os vizinhos e o abate de animais, como suínos ou gado, eram atividades compartilhadas 

pelas famílias nas colônias.  

 

                                                           
comerciantes locais e pelos grandes [produtores] do Rio Grande do Sul e São Paulo com estabelecimentos no 

Oeste catarinense (ESPÍNDOLA, 1999, p. 48). 
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Dado o isolamento da região, uma trama de relações se entrelaçam e se sustentaram 

no espaço ocupado. A solidariedade foi condição necessária para a sobrevivências 

destes migrantes. Os novos protagonistas, invariavelmente, empreenderam uma 

peregrinação para a formação de comunidades abnegadas, humildes e altruístas. E, 

para atingir tal intuito, tiveram que modelar a vida social, o amor, o trabalho, o lazer, 

pelo coletivo. Houve poucos pontos de oposição de conflito e contradição no interior 

da colonização. (EDIT; TEDESCO, 2012, p. 15).  

 

Quanto à conservação dos alimentos, a falta de equipamentos, tais como a geladeira, fez 

com que os colonos imigrantes utilizassem técnicas de preparo que ajudassem a proteger e, 

sobretudo, a conservar os alimentos. A carne suína, por exemplo, fazia-se um pré-cozimento e 

depois se conservava a carne dentro de um recipiente coberta com banha suína (RADIN, 2011). 

Com visão de agricultura mercantil introduzida pelas companhias colonizadoras, os 

caboclos passaram a representar uma força complementar nas lavouras dos novos proprietários. 

Outro aspecto importante observado na cultura das colônias era a religião católica. Para as 

comunidades de imigração italiana do Sul do Brasil, a capela era edificada antes mesmo da 

abertura das estradas. Além da função religiosa, a capela favorecia uma socialização 

comunitária, servindo também como centro de lazer e sede de deliberações da comunidade.  

A chegada dos colonos40 camponeses estabeleceu o início do ciclo de extração vegetal, 

explorando as madeiras nobres da mata da região. Na região do rio Uruguai, em especial, o 

desmatamento aconteceu de forma efetiva, pois a possibilidade de escoamento fluvial facilitava 

o comércio. Além de a madeira possibilitar um ganho econômico para os colonos, as árvores 

extraídas eram serradas e utilizadas nas edificações das suas propriedades, bem como paióis, 

estábulos, pocilgas, cercados, pontes e móveis (PEREIRA, 1981).  

 Sobre o contexto econômico da região Oeste, na primeira fase, aconteceu a ocupação 

das áreas de campo, estando, no século XIX, praticamente todas tomadas. As atividades 

possíveis até as duas primeiras décadas do século XX, nessa região, foi a pecuária, a extração 

de madeira e da erva mate (PIAZZA, 1983). No período de 1950 a 1960, as atividades das 

serrarias na região do Rio Uruguai intensificaram-se. Os agricultores passaram a comprar as 

terras de segunda mão das empresas madeireiras. Os colonos camponeses passaram a derrubar 

a floresta para poder utilizar a área para a agricultura e a pecuária. A Estrada da Madeira, como 

ficou conhecida, localizada no rio Uruguai, era utilizada para escoar as madeiras a partir de 

                                                           
40 Os colonos que migravam para o Oeste Catarinense eram filhos de pequenos produtores gaúchos que não 

conseguiam sobreviver na propriedade paterna em virtude do excedente populacional e do super aproveitamento 

dos solos (ESPÍNDOLA, 1999).  
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Chapecó e cidades ribeirinhas para São Borja, no Rio Grande do Sul, de onde era levada para a 

Argentina. 

A travessia era realizada pelos balseiros, que aproveitavam as cheias do rio Uruguai, as 

quais aconteciam entre os meses de junho e de setembro. Os trabalhadores eram agricultores 

que se dedicavam ao cultivo da terra na condição de colonos-camponeses, agregados ou 

posseiros. Fora do período da safra agrícola, os colonos camponeses trabalhavam para os 

madeireiros ajudando na extração da madeira e também na atividade balseira, fazendo, assim, 

uma renda extra para a família. Foi esse ganho que permitiu a possibilidade de novos 

investimentos, como, por exemplo, a compra de madeireiras, de alambiques e de casas 

comerciais. Já a população cabocla continuava sendo marginalizada e explorada com baixa 

remuneração, sendo a maior mão de obra empregada nas serrarias da região oeste catarinense.  

A exploração predatória da madeira fez com que o governo criasse o Instituto Nacional 

do Pinho (INP), em 1941, com o objetivo de ajudar no combate ao desmatamento da floresta 

nativa. O INP possuía outras atribuições: aumentar o comércio da madeira pinho no Brasil e no 

exterior; colaborar com o reflorestamento; definir preços mínimos; definir cotas de produção e 

de exportação; verificar e fiscalizar a instalação de novas serrarias; fábricas de caixas e 

beneficiamento de madeira; multar os infratores de acordo com as punições estabelecidas pelo 

INP (WOLOSZYN, 2007). 

O isolamento da região propiciou uma redução no fluxo de moeda, o que fomentou uma 

atividade voltada ao escambo de mercadorias. A troca de mercadoria era comum entre as 

famílias. A necessidade de adaptar e criar novos produtos nas colônias deu origem a novos 

objetos como: roupas, calçados, móveis e etc. Alguns equipamentos de trabalho como roda 

d’água, prensas, moinhos e o desenvolvimento de algumas bebidas como cervejas, vinhos e 

cachaça eram realizados nas colônias.  

 

A dinâmica sócio-econômica desde o início da colonização da região Oeste de Santa 

Catarina, caracterizou-se pela predominância da família como unidade organizadora 

do processo produtivo e do trabalho. Nesse modelo, predomina a propriedade direta 

de instrumentos de trabalho por parte de quem trabalha. O que se obtém é fruto da 

jornada de trabalho gratuito da família, que executa todas as operações relativas de 

produção como a seleção de sementes, plantio, colheita, estocagem e transporte. 

(EDIT; TEDESCO, 2012, p. 11).  

 

Na região oeste catarinense, a cultura familiar desenvolveu-se em pequenas atividades 

comerciais e manufatureiras. A formação desse universo permitiu a criação de uma estrutura 
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comercial onde era possível encontrar: mercearias, atafonas, mercearias, fábricas de queijo e 

salame, fábricas de caixas e fundição (GOULARTI FILHO, 2002).  

 
Esse regime de produção, baseado na pequena propriedade, permitiu uma acumulação 

pulverizada e, ao mesmo tempo, o surgimento de uma diferenciação social em que 

alguns colonos mais abastados começaram a subordinar o trabalho e a pequena 

propriedade, tornando-se grandes madeireiros ou proprietários de frigoríficos 

(GOULARTI FILHO, 2002, p. 6). 

 

O Oeste Catarinense caracterizou-se, desde o início da colonização, pela ocupação das 

terras em um modelo minifundiário de estrutura agrícola. A produção agrícola baseou-se em 

culturas diversificadas, como o cultivo de milho, de arroz, de feijão, de soja e de fumo e de 

algumas árvores frutíferas, além da criação de animais de serviço e consumo, como aves e 

suínos. A existência desse modelo de agricultura familiar de pequena produção permitiu o 

surgimento e o desenvolvimento das agroindústrias41 catarinenses. A maioria dos municípios 

do oeste mantém sua base produtiva determinada nas produções agrárias.  

 
Importante etapa para a consolidação de Santa Catarina, em especial do Oeste 

Catarinense como pólo produtor de produtos agropecuários, foi o processo de 

modernização da agricultura ali desenvolvido. A existência de uma produção familiar 

dinâmica já articulada ao processo de agroindustrialização, aliada a uma importante 

estrutura de suporte técnico montada pelo estado e ao importante parque 

agroindustrial catarinense, que no período já se encontrava em expansão, foram os 

principais fatores que elevaram a região à condição de liderança na produção e 

comercialização de produtos agropecuários. (ALVES; MATTEI, 2006, p. 7). 

 

A agricultura familiar catarinense impulsionou o surgimento de grandes empresas 

frigoríficas42 na região Oeste do estado. O aumento da produção familiar está relacionado ao 

sistema integrado implantado nas pequenas propriedades. Esse momento marcou a 

transformação do modelo econômico da região com as atividades voltadas à suinocultura e à 

avicultura43. Os pequenos produtores passaram a ganhar subsídios para possibilitar o aumento 

                                                           
41 “A política de investimento constante dos lucros, via recursos próprios e capitais baratos de terceiros (venda de 

ações), nos setores de frigorificação de carnes e moagem de grãos, somada à diversificação produtiva – 

diferentemente dos frigoríficos nacionais e multinacionais instalados no Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná – 

possibilitou aos frigoríficos catarinenses iniciarem o seu processo de expansão setorial e territorial a partir do início 

da década de 60. Verificou-se, então, um processo de desdobramento espacial através de 

centralização/concentração de capital” (ESPÍNDOLA, 1999, p. 49).  
42 “Os frigoríficos de suínos surgiram nas décadas de 30 e 40, como o prolongamento de duas atividades: a) 

comercial, de compra aos pequenos colonos e venda de porcos aos grandes frigoríficos paulistanos como Swift e 

Armour, b) frigorificação que já existia no Vale do Itajaí e sobretudo no Norte do Rio Grande do Sul, de onde 

chegaram os colonos e os pequenos comerciantes, como Attilio Fontana e Saul Brandalise, que deram origem à 

Sadia e à Perdigão, que, desde o início, tiveram acesso ao mercado paulistano em grande expansão” 

(MAMIGONIAN, 1986, p. 87).  
43 Esse tema foi tratado por Carlos João Espíndola (1999): O caso Sadia - resultado da sistematização do vasto 

conjunto de informações e de análises contidas em sua dissertação de mestrado.  
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de produção, entretanto, eles perderam a autonomia econômica da atividade familiar, passando 

a seguir uma série de normas estipuladas pelas indústrias agroalimentares. As empresas que se 

consolidaram no setor de alimentos na região Oeste foram Sadia44, Perdigão, Aurora, Seara, a 

Coopercentral e Duas Rodas.  

 

Em 1962, começou um novo período em Santa Catarina, quando o capital 

industrial passou a ser móvel da acumulação capitalista. A modernização da 

agricultura, com a mutação do complexo agrocomercial – dos moinhos e 

frigoríficos, que comercializavam produtos quase que in natura – para o 

complexo agroindustrial de carne reforçou e consolidou o novo padrão de 

crescimento em Santa Catarina, comandado pelo Estado e pelas grandes e 

médias indústrias e agroindústrias. (GOULARTI FILHO, 2002, p. 14, grifo do 

autor). 

 

Por meio do sistema de integração45, o modelo da agricultura familiar sofreu 

modificações, tais como a implantação de novas técnicas de produção, aquisição de agrotóxicos 

para a plantação, compra de adubos químicos, aquisição de novas máquinas para o plantio e 

para a colheita.  

 
Alguns estudos apontam o sistema de integração foi, e continua sendo, um dos 

principais elementos responsáveis pelo incremento da competitividade das 

agroindústrias catarinenses. No limite, esta forma de relação organizacional pode ser 

comparada às mais modernas organizações flexíveis, em que a planta principal 

transfere para os demais elos da cadeia os principais riscos envolvidos no processo 

produtivo, bem como uma importante soma de encargos sociais e trabalhistas 

(ALVES; MATTEI, 2006, p. 14). 

 

O governo passou a fomentar a produção dos colonos subsidiando empréstimos 

bancários para a compra de insumos e de equipamentos, porém o endividamento dos colonos é 

elevado, visto que a maioria já havia contraído empréstimos anteriormente na compra de suas 

propriedades. Esse fato foi determinante para o início da decadência da agricultura tradicional. 

A necessidade de produção de alimentos para o desenvolvimento da suinocultura e da 

avicultura estimulou a plantação de sementes, como milho, trigo e soja. Com o desenvolvimento 

                                                           
44 “As firmas recém-criadas (Sadia, por exemplo) adquiriram equipamentos e mão-de-obra para o processo 

produtivo dos frigoríficos instalados no Rio Grande do Sul. A combinação dos diferentes fatores produtivos -

aquisição de mão-de-obra, fornecimento regular e abundante de matéria-prima, constituição de empresas 

especializadas no fornecimento de embalagens, oficinas mecânicas, orientação da capacidade produtiva para a 

fabricação de produtos diferenciados -, credenciou os frigoríficos do Oeste catarinense a participarem ativamente 

da contenda intercapitalista nos ciclos médios ascendentes da indústria brasileira, nos períodos de Getúlio Vargas 

e Juscelino Kubitschek” (ESPÍNDOLA, 1999, p. 48).  
45 Esse sistema nasceu originalmente na década de 50, quando o Grupo Sadia fundou a Fazenda Santa Luzia. Esta 

foi constituída por Atílio e o médico veterinário Roberto Nogueira, funcionário do Ministério da Agricultura. Com 

a interferência de Nogueira, nesse ministério, foi possível a importação de linhagens de suínos da Inglaterra, que 

seriam entregues a pequenos produtores residentes na fazenda, sendo alguns destes familiares de Attilio Fontana 

originários da Itália (ESPÍNDOLA, 1999, p.55).  
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das atividades agroalimentares, as famílias dos agricultores que não possuíam condições 

econômicas para adequar-se ao sistema implementado pelas agroindústrias da região oeste 

passaram a realizar um fluxo emigratório do campo para a cidade. Segundo Alves e Mattei 

(2006, p. 18), o fator que mais influenciou a ocupação da mesorregião Oeste de Santa Catarina 

foram “[...] as transformações na relação entre as indústrias catarinense e os estabelecimentos 

agrícolas familiares”. Para os autores, essa região tem apresentado, nas empresas maiores, “[...] 

um processo de contínua concentração produtiva”. De acordo com Alves e Mattei (2006), esse 

quadro vem 

 
[...] de encontro aos interesses das empresas integradoras, engendrando a 

marginalização contínua dos estabelecimentos de pequeno porte, que não tem capital 

para alcançar as escalas produtivas requeridas atualmente por tais empresas. Este 

processo de exclusão contínua tem como principal resultado a atual mobilidade 

desenhada na região, onde os municípios com características tipicamente agrícolas 

apresentam elevadas taxas de emigração, e os municípios com maior grau de 

urbanização se constituem como destino dos fluxos (ALVES; MATTEI, 2006, p. 18).  

 

Assim sendo, para compreender a origem e a evolução do município de Treze Tílias, é 

necessário que se verifique o contexto histórico dos fluxos46 migratórios que contribuíram para 

a sua ocupação e para o desenvolvimento da colônia Tirolesa, assunto da próxima seção. 

 
 

2.3.1 A imigração austríaca na região de Treze Tílias 

 

 

As imigrações europeias para o estado de Santa Catarina estão relacionadas aos aspectos 

sociais e econômicos da Europa nos diferentes momentos da imigração. Mesmo existindo 

razões especificas para tal fato, as correntes migratórias estão inseridas com o pretexto do 

melhoramento da qualidade de vida dos imigrantes (PELUSO JÚNIOR, 1991).    

Para o ministro da agricultura Andreas Thaler, segundo Reiter, Ols e Humer (2011), a 

necessidade da fundação de uma nova colônia no exterior estava diretamente relacionada a 

vários aspectos econômicos e sociais que a Áustria atravessava nas primeiras décadas do século 

                                                           
46 Os numerosos fluxos de imigrantes europeus que se dirigem ao sul do Brasil são provocados por uma intensa 

movimentação demográfica decorrente do avanço tardio das relações capitalistas de produção, em razão do atraso 

no processo de unificação de alguns estados –nacionais particularmente Alemanha e Itália. O desenvolvimento do 

capitalismo ao promover a urbanização e a industrialização gerou uma grande instabilidade econômica e também 

política que leva um expressivo contingente populacional a buscar novas oportunidades, migrando para diferentes 

países, entre os quais o Brasil (PEREIRA, 2011, p. 26).  
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passado.  Na publicação do Memorial para a fundação de uma colônia austríaca fechada no 

exterior, em 1933, Thaler relata, conforme Reiter, Ols e Humer:  

 
De ano para ano, cada vez mais chegamos à convicção de que não foram a Alemanha 

e seus aliados mas a Europa que perdeu a Guerra Mundial. É quase impossível 

alimentar a esperança de que em um tempo previsível algo essencial transformará a 

situação econômica européia a nosso favor. Motivo pelo qual, diversas indústrias 

européias estão condenadas ao encolhimento e desaparecimento. Povos de nosso 

continente, saudáveis de corpo e alma, buscam por isso novas possibilidades de 

existência, e a idéia de migração interna ou emigração ganha gradativamente espaço.  

Com constrangimento, o governo deve ter recebido a notícia de que, apesar de todos 

os esforços contrários, o desemprego, no último mês cresceu novamente, em vez de 

decrescer.[..] Dessa forma, fui solicitado pelo governo, através do seu chefe, que 

efetivasse agora com a cooperação do Estado, o plano de colonização, elaborado com 

base nas experiências obtidas  de meus estudos e de minhas duas viagens pela América 

do Sul.[...] Tendo mais uma vez repensado tudo o que vi em minhas duas viagens de 

pesquisas e, considerando e ponderando todos os prós e contras nas quatro repúblicas 

da América do Sul pelas quais viajei, no meu entender a primeira opção para nossos 

colonos austríacos recai sobre o sul do Brasil, mais precisamente no estado de Santa 

Catarina.  (REITER; OLS; HUMER, 2011, p. 36-37). 

 

A Europa passou por momentos de conflitos dentre os quais: Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), período de disputas entre nacionalistas e imperialistas. Destaque para o domínio 

da Inglaterra e da Alemanha, que disputavam a liderança econômica e política sobre o mundo. 

O Império Austro-Húngaro ajudou a fomentar a guerra devido ao interesse em dominar os 

territórios tchecos, eslovacos, polacos, sérvios etc. Já a França queria recuperar o território da 

Alsácia-Lorena com o objetivo de enfraquecer o império alemão (HOBSBAWM, 1995).  

Na Alemanha, a população pressionava o Kaiser Guilherme II, para realizar reformas 

políticas a fim de permitir um país mais democrático. Na Áustria, o Império Austro-Húngaro 

começava a ser desmembrado o que ocasionou o fim da era da família Hasburgos. Um ano após 

o fim da I Guerra é sancionado o Trato de Versalhes, que, em 1919, coloca uma série de 

imposições para o governo alemão. Com o fim da I Guerra Mundial, iniciou-se uma grande 

crise no mundo capitalista o que suscitou o sistema que não tinha obtenção de lucros: o 

socialismo (HOBSBAWM, 1995).  

Já na década de 1930, a Europa vivia com os reflexos negativos da I Guerra Mundial47, 

Países como a Alemanha e a Itália passavam por graves problemas econômicos e políticos. 

                                                           
47 Após a I Guerra Mundial, os Estados Unidos enriqueceram vendendo alimentos e produtos industrializados aos 

seus aliados, o que favoreceu a sua hegemonia mundial. Entretanto, uma crise econômica da superprodução nos 

Estados Unidos, provocou uma série de consequências no país: existiam mais produtos do que consumidores, 

impulsionando os preços para baixo, o que ocasionou uma alta taxa de desemprego, a queda dos lucros, o que 

deflagrou a paralisação da produção industrial e do comércio (HOBSBAWM, 1995). “Uma grande parte da 

expansão industrial dos Estados Unidos se fez com a venda de ações das empresas nas bolsas de valores. O mercado 

de valores funciona da seguinte forma: quando uma empresa precisa de capital para expandir seus 
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Uma das razões encontradas para solucionar a crise, foi à militarização do Estado. A 

necessidade de ampliar o território fazia com que os países industrializados buscassem uma 

nova guerra de ordem mundial. Esse fato deu origem à Segunda Guerra Mundial, que tinha de 

um lado a Alemanha, a Itália e o Japão, e, do outro, a Inglaterra, a França, que, mais tarde, 

receberam ajuda da União Soviética, dos Estados Unidos e do Brasil. (PETTA; OJEDA, 2003). 

Assim sendo, entre 1921 e 1937, mais de 75. 000 mil austríacos emigraram, vindo, desse 

total, 11.000 mil para o Brasil. A grande maioria deixara a Áustria por razões socioeconômicas, 

sendo a principal delas a queda da monarquia dos Hasburgos que desencadeou uma séria 

instabilidade econômica, deixando o país com uma alta taxa de desemprego.  

 
As estatísticas oficiais registram que no período entre 1921 e 1937, durante a maior 

crise vivida pela Áustria após a Primeira Guerra Mundial, mais de 75 mil austríacos 

emigraram para as Américas, sendo 31 mil para os Estados Unidos, 14 mil para o 

Brasil e 11 mil para a Argentina. (PEREIRA, 2013, p. 118).  

 

Além da emigração causada pelas guerras, em 1929, a crise da Bolsa de Nova Iorque - 

que se insere dentro de um período recessivo que vai de 1921 a 1948 (PEREIRA, 2011) -, 

trouxe, também, sérias consequências para a Europa. Nesse contexto, a Áustria foi também 

atingida pela crise. Conforme Pereira, 

 
[...] a vida dos austríacos ficou ainda mais debilitada, com aumento do desemprego, 

perda do poder aquisitivo e, em especial, total fragilidade para os agricultores. 

Faltavam até meios de subsistência. O governo informava, então que existiam mais 

de 300 mil austríacos desempregados em 1931. Dois anos depois, esse número se 

agravou dramaticamente para 500 mil. (PEREIRA, 2013, p. 24). 

 

A crise do sistema capitalista é caracterizada por sua evolução que é cíclica (fases de 

expansão e fases de rescisão), influenciando o mundo inteiro, exceto a Rússia pois esta 

desenvolvia uma economia sem intervenção do capital estrangeiro. No Brasil, a crise de 1929 

agravou a situação econômica do país, abalando, sobretudo, a exportação de café cujo preço 

despencou no mercado internacional. Nesse momento, a elite cafeeira paulista perdeu o espaço 

                                                           
empreendimentos, vende ações na Bolsa de Valores; os compradores dessas ações terão o direito de receber parte 

dos lucros futuros da companhia. Mas, o mercado de ações é um mercado de risco, pois se a empresa tiver 

problemas graves, se houver prejuízo alto ou, mesmo uma falência, os investidores podem perder todo o dinheiro 

aplicado. Quando as empresas entraram em prejuízo, os capitais investidos em ações começaram a perder valor e 

houve uma corrida dos investidores querendo vender suas ações. No final de outubro de 1929, a Bolsa de Valores 

de Nova York não suportou a pressão pelas vendas e foi obrigada a fechar o pregão “crack da bolsa.” (PETTA; 

OJEDA, 2003, p. 236). 
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que ocupava na República Velha 1889-1930 (PETTA; OJEDA, 2003).  Já, em todo mundo, 

ocorreram demissões em massa e não se via uma solução imediata para o problema. O 

comportamento cíclico da economia capitalista tanto nos países do centro do sistema capitalista 

(Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha) como nos situados na periferia, no caso o (Brasil), 

sofreram com as crises, apresentando fases de expansão e fases recessivas (de crise mundial), 

com reflexos sobre a economia de diferentes países. 

Assim sendo, compreender que a Europa passou por momentos de instabilidade política, 

social e econômica, reforça o entendimento da imigração europeia para outros continentes. Para 

Petta e Ojeda (2003, p. 238): “Na Europa, a crise do pós-guerra resultou no desemprego em 

massa, na constante alta do custo de vida e em uma crise social que os governos liberais não 

souberam resolver”.  Para Peluso Júnior (1991), até a I Guerra Mundial, os alemães que 

chegavam ao Brasil eram basicamente agricultores. A falta de terras e o fator de imitação era o 

mais provável motivo que levava à emigração. A Itália48 seguia os mesmos passos da 

Alemanha: problemas sociais, políticos e econômicos faziam com que a população buscasse na 

emigração a solução dos problemas. É nesse contexto que os austríacos emigram para o Brasil.  

A fim de escolher um local mais favorável para a nova colônia, Thaler viajou por 

diversos lugares da América do Sul, demonstrando, inicialmente, interesse pelo Paraguai. 

Contudo, logo depois, recaiu sua atenção para o Brasil. O impulso dado pela escolha da região 

de Treze Tílias foi a observação feita no cemitério da cidade. A lógica utilizada foi a de verificar 

o número de túmulos de crianças, visto que o sucesso da colônia dependeria do 

desenvolvimento dos jovens, que, naquela época, morriam precocemente devido às 

consequências da febre amarela. Outro fator decisivo para a escolha foi que o Brasil tinha todas 

as vantagens de um país de imigração, tendo uma política interna voltada ao desenvolvimento 

imigratório.  

 
Veio, então, o empenho do governo Getúlio Vargas, por meio de oferta irrecusável do 

Secretário do Emprego, disponibilizando terras agrícolas em Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Rio de Janeiro. Um avião do governo foi colocado à disposição para 

sobrevôos e visitas específicas em várias regiões. Oferecidas de graça, juntamente 

                                                           
48 Na Itália meridional, a falta de industrialização, o domínio, por  vezes dos grandes proprietários em estruturas 

sócias rígidas durante séculos, foram elementos que criaram situações que somente a emigração poderia resolver; 

na Itália setentrional, o desenvolvimento industrial concentrou a população nos centros urbanos, provocando o 

abandono progressivo das atividades rurais e o despovoamento das regiões montanhosas, movimento que, 

passando da capacidade de a indústria absorver essa população, o recurso foi a emigração. (PELUSO JÚNIOR, 

1991, p. 260). 
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com todas as obras de infraestrutura, como estradas e transporte de imigrantes. 

(PEREIRA, 2013, p. 25). 

 

As principais razões que levaram o colonizador a escolher a cidade de Treze Tílias foram 

os aspectos geográficos e topográficos, visto que o clima, o solo fértil e a região montanhosa 

eram semelhantes aos de sua terra natal. Quanto à escolha pelo Brasil e por Santa Catarina, é 

possível relacionar alguns fatores que influenciaram. Pereira relata:  

 
Plena liberdade religiosa no Brasil para todos os colonos e imigrantes; Abertura total 

do Brasil para diferentes etnias; Localização ao sul do Trópico de Capricórnio, 

portanto, com clima e temperatura suportáveis; Santa Catarina poderia ser alcançada 

em 14 dias de viagem, a partir de Gênova; Santa Catarina tinha território 10% maior 

do que a Áustria e apenas um milhão de habitantes; Santa Catarina conta com um 

percentual significativo de imigrantes alemães. De quatro catarinenses, um é 

descendência germânica; O governo de Santa Catarina assegurou todo apoio aos 

imigrantes; O comércio de produtos entre Áustria e a nova colônia será facilitado; E 

finalmente, “comparando isso tudo a outras regiões visitadas, dou em minha opinião 

a preferência a Santa Catarina com lugar de destino. (PEREIRA, 2013, p. 28).  

 

Em uma forma de ajudar a estabelecer a definição do local da colônia austríaca no Brasil, 

o Cônsul Honorário da Áustria no Oeste Catarinense, com sede em Joaçaba, Walter Von 

Schuschinigg, destacou em seu relatório de 1933:  

 
O vilarejo Barra do Rio São Bento, do outro lado da estação ferroviária, que hoje leva 

o nome de Ibicaré, é ainda pequeno, mas está se desenvolvendo rapidamente. Após 

uma rápida visita e um pequeno teste com as crianças na escola local, cavalguei, em 

companhia do professor Naderer, para Sede de São Bento, no centro do vilarejo (hoje 

centro de Treze Tílias) onde já se encontravam uma venda, uma igrejinha nova quase 

concluída, uma serraria e uma pequena escola alemã católica, na qual o senhor 

Naderer lecionava. [...] Da estrada, tem-se várias vezes oportunidade de apreciar uma 

ampla vista terra adentro, onde pude contatar que as montanhas não são íngremes 

demais, há uma configuração fortemente ondulada. Água há em abundancia, bem 

como bosques de madeira clara, muitas madeiras de lei e grandes quantidades de 

araucárias, o pinheiro brasileiro. As colônias para venda estão ainda quase intocadas, 

muitas delas cobertas por árvores de madeira de lei, resistente e boa. O clima é ótimo, 

quanto mais nos afastamos do rio do Peixe, em direção ao interior, tanto mais fresco 

fica. Em toda zona do rio do Peixe não ocorrem nem febres, nem doenças contagiosas. 

(PEREIRA, 2013, p. 27).  

 

Assim sendo, em 18 de setembro de 1933, os primeiros colonizadores chegaram à cidade 

do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. Lá, eles permaneceram por oito dias até que 

estivessem com toda a documentação resolvida. Eles partiram, então, para o porto de São 

Francisco do Sul, em Santa Catarina, após foram de trem à Barra do Rio São Bento, atual 

Ibicaré. Para chegar ao destino final, foram utilizadas carroças de boi, que atravessaram as 
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matas, chegando à nova pátria, com o nome de Sede de São Bento, em 13 de outubro de 1933.  

Mais tarde, o seu fundador rebatizaria a cidade com o nome de Dreizehlinden49 (Ver figura 1). 

 

Figura 1 - Início da colonização em Treze Tílias 

 
Fonte: Treze Tílias (2014). 

 

 O nome permaneceu até a eclosão da Segunda Guerra, quando passou a se chamar 

Papuã. Com o fim da guerra, voltou a ser chamada de Treze Tílias (PEREIRA, 2013).    

 
Os colonos alemães que viviam nessa terra despovoada há três anos, os receberam 

com muita alegria. Contaram que já haviam pensado em ir embora pois estavam em 

menor número contra os habitantes nativos e não poderiam agüentar muito mais 

tempo. Alguns tinham abandonado a colônia e por isso restaram as cabanas vazias. 

Também os tiroleses, sem o amparo das tropas governamentais, não poderiam ter-se 

mantido. Foram os soldados que cumpriam a ordem de intimar todos os nativos a 

abandonarem a área, da qual não possuíam escritura e cujas terras haviam sido 

adquiridas pela Sociedade de Colonização. De imediato compraram, ampliaram e 

melhoraram uma pequena serraria, um moinho à beira da mata e levantaram em vários 

lugares pequenas serrarias móveis. Isso facilitou em muito o transporte pesado das 

enormes árvores para os locais onde seriam beneficiadas. Esta madeira foi destinada 

aos colonos, pois a primeira tarefa dos pioneiros era construir moradias para as 

próximas famílias. (REITER; OSL; HUMER, 2011, p. 86). 

 

                                                           
49 Inspirado no livro do poeta Friedrich Wilhelm Weber, escrito em 1878. O livro foi comprado por Thaler em 

uma livraria do Rio de Janeiro logo após a sua chegada. Assim, a origem do nome da colônia tirolesa em Santa 

Catarina está relacionada ao nome do livro do escritor alemão (PEREIRA, 2013).  
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A chegada dos imigrantes austríacos em terras catarinenses foi registrada pelo fundador 

da colônia Andreas Thaler no relatório enviado para os que ficaram na Áustria. Segundo Reiter, 

Osl e Humer:  

 
O interventor de Santa Catarina, que para nós equivale a um governador de Estado, 

cumprimentou-nos com um telegrama pessoal, ordenando também que todas as 

autoridades portuárias de São Francisco fossem prestativas conosco. [...] A todo o 

meu grupo de colonizadores também foram servidas refeições boas e baratas. [...] A 

viagem de trem de São Francisco para Barra do São Bento desenrolou-se bem, em um 

dia e meio. Havia tanta coisa para ver e, após a longa viagem pelo mar, meus jovens 

ficaram com muita “sede de terra”. Chegamos agora naquelas regiões que se 

assemelhavam muito à nossa nova terra; para nós, a região costeira é muito úmida e 

quente e por isso não muito propícia à saúde, embora a fertilidade do solo e as 

possibilidades de venda fossem melhores e mais fáceis no litoral leste do que no 

interior do estado. (REITER; OSL; HUMER, 2011, p. 97). 
 

 

Em alguns relatos realizados na colonização de Treze Tílias, percebe-se a preocupação 

com a composição do solo da região. Segundo Reiter, Osl e Humer (2011), não havia 

necessidade de adubar o solo. Era possível realizar a fabricação de tijolos para as construções, 

devido à grande presença de argila. Havia uma rocha preta dura na profundidade de dois metros. 

Na mata nativa, o destaque era para as imensas árvores que chegavam a ter mais de um metro 

de diâmetro. Os serrotes trazidos da Áustria não tinham serventia, em virtude do tamanho das 

árvores presentes.  

A região continha uma vegetação rica em pinheiros araucária. Parte dela tinha sido 

explorada pelos colonizadores anteriores e pelos caboclos que habitavam o território. Segundo 

Thaler (apud REITER; OSL; HUMER, 2011, p. 121), a araucária “[...] é um tipo mais raro de 

pinheiro e é a única conífera. Das árvores de folha caduca, as mais expressivas são o cedro, 

angico, capoeira e cabriúva, bem como a imbuia, açoita cavalo e muitas outras”. Os habitantes 

da região eram formados por índios, mestiços e portugueses; além dos imigrantes alemães e 

italianos presentes no território.  

Um dos piores efeitos enfrentados pelos colonizadores era chamado pelo fundador da 

colônia como a maior praga: a “aclimatização”. Esta, na grande maioria das vezes, manifestava-

se com diarreia e fortes dores. Para outros, por meio de furúnculos nas pernas. A mudança na 

alimentação também provocava grandes perturbações gástricas. No Brasil, as diferenças 

encontradas, em relação à Europa, estavam, também, nas anomalias, como doenças 

sexualmente transmitidas, como a sífilis, a lepra e também a presença de lombrigas, as quais se 
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manifestavam nos seres humanos e nos animais. A falta de saneamento básico e de medidas de 

higiene provocavam as doenças (REITER; OSL; HUMER, 2011).  

 
Era um esforço tremendo para os colonos, que dispunham quase todos apenas de um 

capital reduzido, construir sua moradia, seus galpões e estrebarias e ainda conseguir 

comprar as ferramentas mais necessárias. Para adquirir uma carroça o dinheiro dava 

menos ainda. E um veículo desses nem seria de alguma utilidade, já que faltavam 

estradas e, onde as havia, eram intransitáveis devido aos numerosos buracos que se 

enfileiravam, trechos cobertos de mata e muitas vezes obstruídos por causa de troncos 

de árvores caídas. Assim, o cavalo (ou burro) se tornou o companheiro indispensável, 

em cujo lombo a colheita era transportada, vencendo vales e montanhas, caminhos 

cobertos com paus e pedras. Às vezes, o próprio agricultor tinha que carregar em seus 

ombros o pesado cesto, pois nem o animal de carga conseguia transpor os obstáculos. 

(REITER; OSL; HUMER, 2011, p. 132-133).  

 

O interesse por parte de agentes do governo, de companhias de navegação e de 

sociedades de colonização levavam-nos a divulgar falsas informações sobre a rápida ascensão 

dos imigrantes. Diante desse cenário, mais de 800 pessoas em 14 levas, sendo a maioria de 

famílias tirolesas de camponeses, instalaram-se na região de Treze Tílias.  

O ministro Thaler (apud REITER; OLS; HUMER, 2011) apresentou uma série de 

facilidades que os imigrantes poderiam encontrar na nova colônia austríaca - tática utilizada 

como forma de atrair os novos colonizadores. Ainda, constavam as atribuições da sociedade de 

emigração, o apoio do país de migração, as facilidades colocadas pelo país de imigração, a 

importância de migrarem para uma colônia onde todos falassem a mesma língua, o padrão da 

nova colônia deveria estar de acordo com o austríaco, as instalações culturais e econômicas 

entre as prioridades na vida social da nova colônia. E, por fim, o compromisso de participar na 

compra e na venda das instalações, protegendo os colonizadores de explorações e prejuízos 

(REITER; OSL; HUMER, 2011). 

O plano de imigração de Thaler já tinha assumido formas concretas, e, em 13 de março 

de 1931, o jornal Wiener Reichspost, segundo Pereira (2013), postou uma matéria dando o seu 

parecer favorável ao plano de criar uma nova colônia na América do Sul. O ministro deixou 

claro desde o início que o seu papel ia além de apenas trazer os emigrantes para a América do 

Sul. Preocupado com o seu povo e, por meio de ações sérias e bem elaboradas, ele conseguiu o 

apoio da Liga Nacional Agrária em Viena. Para Thaler, a seleção dos imigrantes fazia parte dos 

critérios estabelecidos pelo ministro, pois a imagem positiva dos emigrantes austríacos em 

terras brasileiras só poderia ser alcançada por intermédio de uma seleção criteriosa, estabelecida 

pelo fundador (PEREIRA, 2013). Nesse contexto, segundo Pereira (2013), Thaler relatou em 

uma carta qual era o perfil dos colonos que iriam imigrar para a nova colônia de Treze Tílias.  
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A colônia deveria manter seu caráter rural; portanto, os colonos que eram empregados 

no trabalho pesado e que fossem sadios, frugais e honestos eram os que mais faziam 

falta. Preferencialmente, deveriam estar casados e ter um monte de crianças 

aproveitáveis. Camponeses, trabalhadores rurais, e artesões eram favorecidos. Pessoas 

vindas das cidades e operários industriais eram aceitos somente em casos 

excepcionais. Os comerciantes não eram necessários numa comunidade rural; 

portanto, não eram aceitos. Pessoas divorciadas, casais não casados oficialmente, 

pessoas que não fossem católicas ou que não tivessem a cidadania austríaca também 

não eram toleradas. (PEREIRA, 2013, p. 38).  

 

Assim, ao longo do século XIX, a imigração europeia para o Brasil era estabelecida com 

a ocupação da região sul, onde a formação das pequenas e das médias propriedades de alimentos 

era o foco. Com o fim da escravidão, os fazendeiros passaram a substituir a mão de obra nas 

fazendas, contratando imigrantes europeus. 

 

A travessia marítima realizada pelos imigrantes se assemelhava muito a travessia dos 

africanos nos navios negreiros; muita gente pouco espaço, condições de higiene e de 

privacidade quase inexistentes, alimentação precária e muitas mortes pelo caminho. 

As péssimas condições de higiene favoreciam o aparecimento de moléstias 

infecciosas, que se espalhavam facilmente entre as pessoas mal alimentadas. 

Chegando ao Brasil, os europeus conheciam as verdadeiras condições de trabalho e 

de vida. Em geral era uma grande decepção, pois haviam acreditado que receberiam 

terras para trabalhar e, na verdade, seriam apenas empregados dos grandes 

fazendeiros. (PETTA; OJEDA, 2003, p. 187). 

 

Além disso, os imigrantes também enfrentaram problemas relacionados à Segunda 

Guerra Mundial, como, por exemplo, os fatos relembrados pelo Maestro Bernardo Moser em 

relato para o livro Treze Tílias, Tirol Brasileiro do jornalista membro da Academia Catarinense 

de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina Moacir Pereira (2013): 

 
Veja que os últimos imigrantes chegaram em 1938. Não falavam nada em português. 

De repente, veio a proibição de falar em alemão. Foi catastrófico. Meu pai fazia parte 

dessa história. Aqui na região foram confiscados todos os rádios para ouvir emissoras 

locais e nacionais. [...] Estourou a guerra e todo mundo queria saber como estava a 

Áustria, os familiares que ficaram. Reuniam-se a noite escondidos e ouviam o rádio. 

(PEREIRA, 2013, p. 141).  

  

Apesar das dificuldades encontradas pelos imigrantes em terras catarinenses, o Estado 

de Santa Catarina ficou reconhecido em todo o Brasil como um exemplo dos bons frutos 

gerados pela colonização europeia. A região do Meio-Oeste50 catarinense, localizada no centro 

                                                           
50 “A individualidade do Planalto do Meio-Oeste decorre da forte erosão do rio do Peixe e seus afluentes, e dos 

rios a jusante, criando vales profundos. Com margens escalonadas em patamares. O rio do Peixe tem a direção 

geral NE-SW, separando o Planalto Oriental e do Planalto d´Oeste, com eles limitando-se pela serra do Marari 

(1.200m) a leste e pela serra da Taquara verde (1.200m) a oeste” (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 29).  
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do Estado, é conhecida por sua topografia de morros ondulados, onde se situam pequenas e 

médias comunidades. Estas foram colonizadas por imigrantes austríacos, alemães, italianos e 

japoneses - todos responsáveis pela rica diversidade socioeconômica do Estado de Santa 

Catarina. As atividades econômicas baseiam-se na agroindústria, na criação de bovinos, na 

produção de maçã, na produção leiteira e no cultivo de uvas. 

 
 

2.4 AS INFLUÊNCIAS DA IMIGRAÇÃO AUSTRÍACA NA CIDADE E NA 

GASTRONOMIA DE TREZE TÍLIAS 
 
 

O Estado de Santa Catarina é reconhecido pelos traços europeus de sua gente, por suas 

belezas naturais e pela cultura preservada em suas regiões turísticas. É referência nacional em 

programas do Ministério do Turismo - o de Regionalização Turística -, e do Ministério da 

Cultura - os Roteiros de Imigração. O Estado foi eleito por seis anos consecutivos, desde 2007, 

o Melhor Destino Turístico do Brasil. O prêmio é promovido pela revista Viagem e Turismo 

da Editora Abril e contempla os melhores do turismo no Brasil e no mundo, na opinião dos 

leitores, sendo a pesquisa para escolha dos vencedores realizada pelo Ibope. 

Em se tratando da cidade de Treze Tílias, esta foi fundada em 8 de setembro de 1933, 

com um total de 85 pessoas, a maioria procedente do Tirol (Norte, Sul e Leste) e de Vorarlberg. 

Na época em que os imigrantes chegaram à região Sul do Brasil, já havia imigrantes italianos 

que residiam no interior da cidade de Treze Tílias. 

 
No total, foram 14 grupos, vindos de várias regiões que se transferiam para Santa 

Catarina até 1938, quando a Áustria foi anexada pela Alemanha, interrompendo 

drasticamente o projeto dos tiroleses e mudando a história da humanidade. Naqueles 

cinco anos, 789 cidadãos austríacos vieram enfrentar a aventura de construir uma nova 

pátria em Santa Catarina. (PEREIRA, 2013, p. 36).  

 

As dificuldades encontradas na construção da colônia pela falta de maquinário agrícola 

fizeram com que as primeiras colheitas não fossem suficientes, fazendo com que os imigrantes 

buscassem melhores condições de vida em Joaçaba, Curitiba e São Paulo (GINTNER, 2003). 

A colônia de Treze Tílias fazia parte do município de Ibicaré. Em 16 de abril de 1963, a Câmara 

autorizou o seu desmembramento ad referendum da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 

criando o município de Treze Tílias (PEREIRA, 2013). 

Na colonização de Treze Tílias, um dos aspectos importantes para o desenvolvimento 

econômico foi a existência das pequenas comunidades no interior do município, chamadas 
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“Linhas”, instaladas ao redor da sede. As instalações das Linhas eram compostas por uma 

igrejinha, escola e algum tipo de comércio para as atividades sociais. As linhas que se 

destacaram foram: Linha Caçador; Linha Pinhal; Linha São Roque; Linha Três Barras; Linha 

São Paulo; Linha Babenberg. Esta, segundo Reiter, Osl e Humer (2011), por ser a primeira 

comunidade criada ainda em 1933 pelo próprio Ministro Thaler, foi batizada com o nome 

austríaco Babenberg. Passou a ser o primeiro centro de agricultura da recém-fundada 

comunidade de Dreizehnlinden. Devido à fertilidade do solo e orientados por um moço 

brasileiro descendente de alemães, Will Hansen, os imigrantes começaram a cultivar o milho, 

trigo, batata, aveia, feijão e hortaliças. Por determinação do Ministro Thaler, quase todos os 

solteiros foram encaminhados para trabalhar em Babenberg morando em casas pertencentes à 

Sociedade de Colonização, sendo as refeições servidas no pavilhão comunitário, onde 

funcionava a cozinha.  

Assim, a cidade de Treze Tílias desenvolveu-se com as características do seu povo 

tirolês. As esculturas em madeira, a banda dos Tiroleses, sua dança, os Corais, a gastronomia e 

a arquitetura estão preservadas na cidade. Pereira (2013) destaca que, em 5 de abril de 2002, a 

cidade ganhou o título de Capital Catarinense dos Escultores e da Escultura em Madeira. 

Segundo Reiter, Osl e Homer (2011), a divulgação das esculturas contribuiu para o 

desenvolvimento turístico da cidade. Nesse sentido, é possível afirmar que a escultura é uma 

das características da identidade cultural da sua população.  

 
A madeira utilizada é o cedro de cor avermelhada e o nó de pinheiro brasileiro. [...] A 

oferta em esculturas é variada em Treze Tílias: figuras sacras, arte contemporânea, 

entalhes, presépios e cabeças de Cristo esculpidas em nó de pinho, painéis e figuras 

delicadas como miniaturas de animais medindo somente alguns centímetros, até 

esculturas de tamanhos monumentais. (REITER; OSL; HUMER, 2011, p. 330).  

 

Para o desenvolvimento econômico e social da cidade de Treze Tílias (ver Figura 2 a 

seguir), o surgimento da empresa Laticínios Tirol, estimulado pelo Padre visionário Jonhann 

Otto Küng, teve um papel fundamental. Por iniciativa dele foi criada uma cooperativa leiteira. 

Ainda visando uma melhoria na qualidade do leite, ele organizou uma Feira Agropecuária e 

importou vacas leiteiras da Áustria, em 1975, o que mais tarde propiciou a inseminação 

artificial, fomentando o melhoramento genético do rebanho dos criadores e produtores leiteiros 

da região (PEREIRA, 2013).   
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Figura 2 -  O desenvolvimento da cidade 

 
Fonte: Treze Tílias (2014). 

 

 A melhoria qualitativa do plantel estimulou a criação bovina e a produção leiteira. 

Conforme ressaltam Reiter, Osl e Humer (2011, p. 338): “Hoje Santa Catarina é o quinto 

produtor nacional de leite, com 6,7% da produção (Censo Agropecuário 2007 – IBGE) e com 

cerca de 1,58 bilhões de litros. Treze Tílias lidera o ranking de produtividade, com 3,718 litros 

de leite por vaca/ano”. A região do Meio- Oeste Catarinense possui a maior bacia leiteira do 

estado, trazendo inserida nesse cenário a empresa Tirol51, líder no segmento lácteos na região 

sul, com destaque para o leite longa vida, maior venda de leite em caixa do Brasil, atingindo 

uma média de produção 1.700.000 litros nas suas duas indústrias, situadas em Treze Tílias e na 

cidade de Chapecó, no extremo Oeste Catarinense. Os produtos produzidos pela empresa são 

                                                           
51 “A Laticínios Tirol Ltda. fundada em 26 setembro de 1974, na cidade de Treze Tílias – SC, alcançou grande 

visibilidade nas últimas décadas, impulsionada pelo investimento na qualidade da matéria-prima e na 

diversificação do mix de produtos. [...] Hoje, os produtos Tirol se enquadram em mais de dez diferentes categorias 

de derivados lácteos, como iogurtes, requeijão, queijos, bebidas, lácteas, creme de leite, manteigas, leite 

condensado, achocolatados, sobremesas e sucos. [...] A Tirol é a maior indústria de Treze Tílias, contribuindo de 

maneira decisiva no desenvolvimento econômico ao empregar aproximadamente 500 colaboradores e um total de 

sete mil habitantes na cidade. [...] a origem do leite Tirol se baseia em um sistema de coleta em pequenas 

propriedades rurais. O intenso trabalho de assistência técnica aos produtores inclui a adoção de um sistema de 

premiação para o leite avaliado dentro dos padrões de análise laboratorial (RBQL), e a consequente penalização 

de amostras que se encontrem fora do padrão de qualidade desejado. [...] Hoje são 46 distribuidores nos estados 

de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, 30 representantes e quatro Brokers (é uma empresa que presta serviços à 

indústria para cuidar do armazenamento e distribuição dos produtos junto às lojas de varejo), distribuídos pelo 

país” (TIROL, 2013, p. 12-13).  
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destinados, em sua maioria, para as diferentes regiões do estado, entretanto, a região sudeste 

consome mais de 30% da produção.  A empresa52 conta hoje com 1.100 funcionários tendo no 

comando as famílias Dresch e Rofner. A Tirol possui uma política de integração cujos 

produtores recebem assistência técnica gratuita e fomentam o melhoramento genético bovino 

leiteiro por meio da compra de sêmen de diferentes países do mundo (PEREIRA, 2013).  Uma 

prática utilizada pelos pecuaristas da região é a silagem. Segundo Reiter, Osl e Humer, essa 

prática foi iniciada 

[...] em 1972, quando o primeiro silo com capacidade de 23 metros cúbicos foi 

completado com milho picado por uma pequena máquina forrageira. Essa técnica foi 

rapidamente adotada com muito sucesso por todos os pecuaristas da região. Hoje esta 

prática se constitui na mais confiável reserva nutricional para os bovinos. Atualmente, 

a maioria dos agricultores trabalha com técnicas aprimoradas, maximizando a mão de 

obra familiar, aumentando, consideravelmente a produtividade e a lucratividade. 

(REITER; OSL; HUMER, 2011, p. 344).  

 

 Outras empresas destacam-se no contexto econômico da cidade, como a indústria de 

baterias Pioneiro, líder no mercado sul do Brasil; o Grupo Kranz, produtor de vinhos, sucos e 

geleias; a Incotril indústria de conservas alimentícias; a empresa Água Mineral Treze Tílias; a 

indústria Ordemilk, responsável pela venda de produtos agropecuários; e a cervejaria Bierbaun, 

que produz cervejas artesanais com fórmulas exclusivas dentro do conceito europeu.  

A economia do município é representada ainda pela existência de aviários, os quais 

chegam a abrigar cerca de 12 mil aves cada, engordadas e entregues para grandes frigoríficos 

como a empresa Perdigão. O município conta com a presença de criadores de suínos e destaca-

se, ainda, pela produção de peixes de água doce (REITER; OSL; HUMER, 2011).  Pode-se 

afirmar que a base econômica de Treze Tílias é a agricultura, introduzida pelos imigrantes e 

aprimorada pelos seus descentes, que passaram a utilizar novas técnicas, como, por exemplo, a 

utilização da mecanização nas lavouras de milho, principal alimento oferecido para os animais. 

 
No final da década de 40, os agricultores começaram a criar suínos e gado. O milho 

oferecido como alimento aos animais na espiga, o que ocasionava um baixo 

aproveitamento, desperdiçando-se muitos grãos. Essa situação reverteu-se quando os 

agricultores começaram a adquirir trilhadeiras produzidas na fábrica de um dos seus 

conterrâneos, Francisco Lindner, que se estabelecera em Joaçaba. [...] a trilhadeira 

vinha equipada com um moinho de quirera, onde o milho era triturado e integralmente 

aproveitado. Esses equipamentos agrícolas eram acionados por motores a gasolina, 

                                                           
52  No contexto da organização do controle acionário da empresa Tirol é possível destacar que a empresa possui 

uma estrutura familiar no comando. Corroborando nesse sentido, Espíndola (1999, p. 80) afirma que o Grupo Sadia 

apresenta uma estrutura administrativa e gerencial muito distante das estruturas gerencias das empresas ocidentais 

e bastante próxima ao estilo japonês. Ora, a permanência de familiares na gestão dos negócios é uma forma de 

evitar a pulverização do capital total da empresa”.  
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cujo combustível era preciso buscar na cidade de Joaçaba. (REITER; OSL; HUMER, 

2011, p. 342).     

 

 No município de Treze Tílias, o clima favorece o cultivo de milho, de trigo, de feijão, 

de mandioca, de soja, de arroz de montanha ou arroz de sequeiro, de batata-doce e de diferentes 

variedades de legumes e verduras. O cultivo de frutas cítricas é expressivo na região. Com uma 

grande quantidade de adubo orgânico proveniente dos rebanhos leiteiros, destaca-se a alta 

produtividade do milho no município (REITER; OSL; HUMER, 2011). 

Em se tratando da arquitetura, hoje uma das características culturais observadas na 

cidade são as construções em estilo alpino. No que se refere ao surgimento das casas típicas da 

cidade, o maestro da banda de Treze Tílias, Bernado Moser, relatou ao jornalista Moacir 

Pereira: 

 

Fizeram o projeto com base nas revistas que eu trouxe do Tirol. Meu irmão André 

Moser, mestre em campanários, começou a fazer os campanários em cima das casas. 

[...] As pessoas viram a primeira casa tirolesa típica, aquelas varandas e, 

especialmente, o beiral com quase 2 metros. É o charme arquitetônico! As varandas, 

as sacadas, tudo de madeira, flores, sinos, galos. No ano seguinte fui candidato e me 

elegi vereador. Foi eleito prefeito o Sr. Afonso Dresch. Ele abraçou a causa do estilo 

arquitetônico típico. Aí começou inclusive com incentivos oficiais da Prefeitura. 

Quem constrói uma casa típica tirolesa tem isenção por cinco anos do IPTU. Não paga 

imposto. Isso chamou a atenção [...]. (PEREIRA, 2013, p. 134). 

 

A cidade de Treze Tílias ganhou notoriedade nacional a partir de uma reportagem 

realizada pelo jornalista Moacir Pereira, em 6 de abril de 1972, que, na época, trabalhava para 

a revista Manchete, maior revista de circulação do Brasil. Segundo Moacir Pereira, a 

reportagem criou o slogan Treze Tílias – O Tirol Brasileiro, na região do Vale do Rio do Peixe, 

projetando, assim, pela primeira vez, a colônia dos descentes austríacos no Brasil (PEREIRA, 

2013).  O padre Küng, em fevereiro de 1970, convocou uma reunião para dar os primeiros 

passos do turismo local, promovendo divulgações no jornal Brasil Post enviadas para agências 

de turismo, viabilizando a primeira vinda de turistas para a cidade (REITER; OSL; HUMER, 

2011). 

  Em 1988, autoridades austríacas sugeriram a criação de uma Associação de Turismo, 

pois seria vital para que o município firmasse-se no cenário nacional. O diretor de Turismo do 

Estado do Tirol, o Sr. Willfried Egger, ajudou a convencer as lideranças locais da importância 

de fundar a Associação de Turismo da cidade de Treze Tílias. Em uma parceria realizada por 

iniciativa do poder público, foi feita a doação do terreno, e o governo do Tirol financiou a obra, 

criando, assim, a sede da Associação de Turismo, no prédio que receberia também a instalação 
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dos Bombeiros Voluntários da cidade. Em 1994, parcerias locais promoveram o estágio para 

Rosana Klotz, em Innsbruck, no Tirol, para adquirir conhecimentos em prol do turismo de Treze 

Tílias (REITER; OSL; HUMER, 2011).  

Com o objetivo de atender as necessidades dos imigrantes austríacos, em 1984, foi 

instalado o Consulado Austríaco em Florianópolis. Em 13 de outubro de 1988, deu-se a 

inauguração do Consulado na cidade de Treze Tílias. Via de regra todos os consulados estão 

instalados nas capitais dos estados, sendo uma exceção o empresário Ricardo Pichler Ritter von 

Tennenberg ter sido empossado Vice-Cônsul Honorário, com sua esposa, Anna Lindner, 

comprometendo-se a ajudá-lo nas suas funções. Nos festejos dos 60 anos de imigração, uma 

nova sede do Consulado foi inaugurada financiada pelo Cônsul Honorário. A construção é típica 

evidenciando a arquitetura austríaca, com elementos decorativos tradicionais (REITER; OSL; 

HUMER, 2011). Segundo Pereira (2013), em 1998, nomeada pelo Presidente da República da 

Áustria, a esposa do Vice- Cônsul, Anna Lidner von Pichler, assumiu o Consulado de Treze 

Tílias. 

 

O Consulado contribuiu positivamente para uma maior integração entre os imigrantes 

e seus descendentes com a Áustria, estreitando os laços afetivos, culturais e 

econômicos. Com expediente anualmente centenas de processos para a aquisição de 

dupla cidadania, com quase igual número de pedidos passaportes, além de outros 

documentos que requerem sua legalização através do Consulado. Estão cadastrados 

no Consulado mais de 200 eleitores inscritos em diferentes zonas eleitorais da Áustria, 

o que lhe permite o direito de participar de eleições Presidenciais, para o Parlamento 

Austríaco como também para o Parlamento da União Européia e de plebiscitos 

realizados na Áustria. Treze Tílias é o maior reduto eleitoral de austríacos no Brasil. 

(REITER; OSL; HOMER, 2011, p. 291). 
 

Assim, o Consulado da Áustria tem a finalidade de prestar atendimento e intermediar o 

encaminhamento de processos para aquisição de passaportes e outros serviços que requerem 

uma ação consular.  

A cidade hoje dispõe de diversas atrações de lazer: o Parque Lindendorf, o Parque dos 

Sonhos, o Parque do Imigrante, e a possibilidade de passeio de trenzinho. A Secretaria de 

turismo de Treze Tílias (2013) relaciona as atrações turísticas no site do município, dentre as 

quais o museu do imigrante que foi a residência de Andreas Thaler, o líder do grupo de 

fundadores da cidade. Construído em 1937, o prédio preserva objetos, fotografias e documentos 

originais sobre os imigrantes. Na praça central em frente ao prédio da prefeitura, foi construído 

um monumento em homenagem a Andreas Thaler. O local foi bem arborizado, tem uma cascata 

central e lembra a arquitetura típica do Tirol. Há, também, a capela Dreizehnlinden, o Cristo na 

Cruz, a Maria Haas, o Monumento ao agropecuarista, o Monumento ao produtor de leite, a 
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escultura de Pietà. O portal da cidade é de estilo alpino, tem elementos típicos da arquitetura 

tirolesa, com varandas floreiras e o beiral largo. No alto do campanário, a imagem do galo 

simboliza a disposição dos agricultores para o trabalho.  

No mês de outubro, a cidade promove a sua principal festa: a Tirolefest53, na praça 

municipal Andreas Thaler, lembrando as tradições austríacas com músicas, pratos típicos e 

apresentações de grupo folclóricos. Em abril, há a Feira Agropecuária e Industrial e a Exposição 

de Gado leiteiro no parque de exposição (ver Figura 3). 

 

Figura 3 - Desfile da feira Agropecuária 

 
Fonte: Treze Tílias (2014). 

 

Em um outro momento, a cidade tornou-se conhecida nacionalmente pela transmissão 

da telenovela da TV Manchete no final de 1990. Trata-se da novela Ana Raio e Zé Trovão, 

escrita por Jayme Monjardim, cujas cenas foram gravadas na cidade e na Linha Pinhal (interior 

da cidade colonizada por imigrantes italianos). Esse acontecimento propiciou uma grande 

movimentação de turistas na cidade.  No ano de 1992, os descentes de imigrantes austríacos da 

cidade de Treze Tílias participaram de um programa transmitido pela TV Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT), apresentado por Antonio Augusto de Moraes Liberato, conhecido 

                                                           
53 O tema da Tirolefest foi alvo da dissertação de mestrado intitulada Cultura e Alimentação: na perspectiva da 

Tirolefest de Treze Tílias/SC, defendida por Katarzyna Bortonowska Marinho em Balneário Camboriú, 2013, no 

curso de Mestrado Acadêmico em Turismo Hotelaria – na Universidade do Vale do Itajaí – Univali.  
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popularmente como Gugu Liberato. No programa, aconteciam competições esportivas e 

culturais disputadas por 16 países sendo representados pelos seus imigrantes. Os imigrantes de 

Treze Tílias conseguiram um excelente resultado no programa Nações Unidas, obtendo o troféu 

vencedor por quatro vezes (REITER; OSL; HUMER, 2011). Esses momentos históricos da 

cidade de Treze Tílias possibilitaram a sua projeção nacional, o que ajudou na consolidação do 

desenvolvimento da atividade turística no município. 

De acordo com a Fundação Turismo Vale do Contestado (CONTUR, 2013), a riqueza 

das danças folclóricas tirolesas (ver Figura 4 a seguir), o canto coral, os escultores de madeira, 

a gastronomia típica austríaca, a arquitetura alpina, a arte nas confecções e no artesanato e a 

rede hoteleira permitem ao visitante fazer de Treze Tílias um polo turístico do Vale do 

Contestado. A Associação da Indústria Brasileira de Hotéis de Santa Catarina (ABIH, 2013) 

divulga somente dois hotéis associados, destacando que a hospedagem de Treze Tílias tem a 

capacidade para 659 leitos. A Santur (2013) revela que 69% dos turistas visitam a cidade de 

Treze Tílias pelos seus atrativos histórico-culturais.  

 

Figura 4 - Desfile da banda típica 

 
Fonte: Treze Tílias (2014). 

 
 

O turismo étnico refere-se ao fluxo de turistas nacionais e internacionais que se 

deslocam centrados na motivação de suas origens étnicas locais e regionais e no legado 
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histórico-cultural de sua ascendência comum. Contudo, incluem-se os turistas que se deslocam 

com objetivos antropológicos para conhecer in loco as características étnico culturais daqueles 

povos que constituem o interesse de sua observação (EMBRATUR, 2013). Pode-se dizer, aqui, 

que o ato de alimentar-se pode transformar-se em um componente fundamental da experiência 

turística, sendo pautado tanto na saciedade das necessidades fisiológicas quanto na atratividade 

e motivação do turista (FAGLIARI, 2005). No contexto do desenvolvimento turístico, Lemos 

(2004) ressalta que, no ano de 1981, a cidade de Treze Tílias tinha somente dois restaurantes. 

Em 2000, eram doze restaurantes servindo a comida típica austríaca e, em 2004, a cidade 

contava com quatorze estabelecimentos.  

Assim, no contexto turístico, a gastronomia vem ganhando notoriedade por divulgar e 

consolidar a imagem de algumas localidades. Em nosso país, estados como o de Santa Catarina, 

referência no desenvolvimento turístico, vêm trabalhando a gastronomia regional, dando 

destaque para os pratos típicos, relacionando-os aos roteiros turísticos. A gastronomia como um 

atrativo turístico tem possibilitado a manutenção da cultura local e o desenvolvimento 

econômico, fazendo com que os turistas procurem um determinado local para visitar em função 

de sua gastronomia típica.  

A fim de fomentar o turismo na região do Meio-Oeste Catarinense, foi criada a Rota da 

Amizade, um roteiro turístico que reúne um conjunto de atrativos naturais e culturais da região. 

A criação da rota tem por objetivo promover o turismo contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável dos municípios que fazem parte dela: Treze Tílias, Joaçaba, Fraiburgo, Piratuba e 

Videira. Dentre as características culturais dessas localidades, destacam-se a gastronomia, a 

hospedagem e os serviços, que tornam o roteiro um atrativo para toda a região (ROTA DA 

AMIZADE, 2013). 

Os roteiros turísticos têm o papel fundamental de fornecer aos visitantes uma visão 

ampla e clara da região. Além de promover a divulgação regional e atrair turistas, é possível 

fazer com que as pessoas permaneçam por mais tempo naquela região. O fator cultural é 

importante para a competitividade no turismo, por conta das diferentes possibilidades que nela 

podem ser encontradas, contribuindo com a economia local e inserindo-se nos interesses da 

gestão público, por ser um produto característico do turismo brasileiro, gerador de empregos e 

promotor do patrimônio histórico (BRASIL, 2013). 

A fim de ressaltar a gastronomia como uma das atividades importantes para o turismo, 

o IBGE traz as atividades de serviços ligadas à alimentação como a de maior participação na 
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produção das Atividades Características do Turismo, representando 41,9% com R$ 89,5 

bilhões. Em segundo lugar, aparece o transporte rodoviário com R$ 34,7 bilhões, e em terceiro 

lugar as atividades recreativas, culturais e desportivas com uma produção de R$ 28,9 bilhões 

(IBGE, 2009). Ainda, de acordo com o IBGE (2009), os serviços de alimentação apresentam a 

maior participação nas remunerações das Atividades Características do Turismo: 29% com a 

produção de R$14,1 bilhões. A pesquisa chama a atenção para outro dado importante, pois, 

apesar do setor de serviços e alimentos ter a maior participação na remuneração, na hora de 

repassar o benefício para os funcionários é a que mais mal paga, ficando com o pior resultado 

na média das remunerações pagas por atividades no turismo no ano de 2009. 

Com a chegada de imigrantes austríacos provenientes da região do Tirol no início de 

1933 ao município de Treze Tilias (SC), este passou a receber a influência cultural da terra de 

origem de seus colonizadores. A região do Tirol está localizada ao sul do território austríaco, 

situa-se no centro da cadeia dos Alpes, limita-se a oeste com a Suíça, ao norte com a Baviera, 

e ao sul com a Itália. Uma das características geográficas marcantes nessa região são as 

montanhas, que chegam a ultrapassar os três mil metros de altitude. A região é reconhecida pela 

produção de queijos e também por uma espécie de bacon artesanal (Bauernspeck), fundamental 

para o preparo da culinária austríaca, uma vez que é utilizado na elaboração de saladas, de 

sopas, de chucrute (Sauerkraut) e de bolinhos.  

Ao pesquisar sobre os vários pratos da gastronomia austríaca, Ditter (2001) relata 

alguns: escalopes vienenses (Wiener Schit), preparado com carne de vitela54, cortada muito fina 

da alcatra, empanado em farinha de trigo, passado em ovos e farinha de pão ralado e frito em 

banha ou óleo. O bolo de maçã conhecido por Apfelstrudel55, uma iguaria da arte culinária 

vienense. E, ainda, o knödel, preparação que leva ingredientes básicos: farinha, batatas, sêmola, 

pão, quark, queijo e levedura.  O Knödel tem várias versões e acompanhamentos - ele pode ser 

servido como acompanhamento, como prato principal ou, ainda, como sobremesa.  

Ditter (2001) ainda destaca a caça como uma atividade bem desenvolvida na Aústria. 

Há até uma lei no país incluída no uso da propriedade rural, pois há uma grande oferta de 

sugestões de entidades públicas e privadas para atividades de caça, promovendo uma procura 

                                                           
54 Vitela – é a carne de novilho ou vitelo, parido por vaca leiteira. A carne possui características como: de sabor 

delicado, clara, com gordura mais macia, e tenra e suculenta (MCGEE, 2011). 
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por caçadores de outros países. Como a prática da caça é legalizada, encontra-se nos 

restaurantes pratos à base de animais silvestres, como o faisão com toucinho (Fasan im 

Speckhemd), javali à moda de Lainz Lainz, um bairro de Viena (Wildschwein nach Lainzer Art), 

e os lombinhos de lebre recheados ao vinho Madeira (Gefullte Hasenfilets in Madeira - Sauce).  

A fim de contextualizar a gastronomia típica da Áustria, é importante relacionar a vinda 

dos imigrantes da região do Tirol para a cidade de Treze Tílias e reconhecer na história, por 

meio das receitas típicas, uma forma de identificar a cultura daqueles imigrantes ainda presente 

no município de Treze Tílias. Ao entender as práticas culinárias trazidas da Europa e sua 

adaptação às terras brasileiras, passa-se a valorizar ainda mais a ligação que existe entre essas 

duas culturas. 

Levantamento realizado em 2012 junto aos hotéis  e restaurantes da cidade Treze Tilías, 

foi possível constatar as principais preparações da gastronomia típica austríaca: o knödell é uma 

espécie de bolinho de pão (parecido com nhoque) com linguiça picada e temperos diversos, que 

pode ser servido com uma sopa ou com gulasch - preparação que leva carne bovina com um 

molho à base de páprica bastante temperada -; o apfelstrudel é um dos mais conhecidos doces 

austríacos, recheado com maçã; o Spätzle - uma espécie de macarrão caseiro ralado em uma 

peneira de aço inox. 

De acordo com o estudo realizado pelo Fundo de Ciência de Viena – Áustria, realizado 

na cidade de Treze Tílias, o contato dos imigrantes com outras culturas no Brasil e a falta de 

alguns ingredientes não foram suficientes para que os imigrantes deixassem de produzir a 

gastronômica típica do Tirol na cidade catarinense. O estudo traz, ainda, uma análise dos pratos 

mais consumidos no dia a dia na cidade de Treze Tílias e mostra que a comida que é vendida 

nos restaurantes e hotéis da cidade é a mesma que os moradores consomem em suas casas.  

 
 
2.5 A ORGANIZAÇÃO DO TURISMO CULTURAL NO CONTEXTO DO 

PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 
 

 

O fenômeno “turismo”56 é uma atividade que se organizou de fato somente no século 

XX, firmando-se a partir do momento em que os atrativos de diferentes localidades começaram 

                                                           
56 “O turismo é um fenômeno social. Fenômeno porque empiricamente observável e social porque diz respeito ao 

homem em sociedade e dentro de um processo histórico. A ciência que o estuda deveria denominar-se 

turismologia, ou turismosofia, para estabelecer diferenças inteligíveis entre o fenômeno e a pesquisa a seu respeito 
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a ser comercializados como produtos, aumentando consequentemente o fluxo de turistas. No 

entanto, essa atividade necessita de um amplo debate sobre o modelo de desenvolvimento, 

tendo em vista os setores da economia e da sociedade envolvidos por ela.  

De um modo geral, a sociedade valoriza as atividades ligadas ao turismo pelo fato de 

poderem gerar uma importante fonte de renda. Entretanto, Trigo (2004) ressalta que não é 

possível somente dar importância à atividade turística devido à possibilidade de ganho 

econômico. Outros aspectos devem ser amplamente discutidos, tais como questões inerentes à 

cidadania, ao meio ambiente, à ética, à sustentabilidade e ao engajamento da sociedade como 

um todo. 

 
O turismo é um fenômeno social que reproduz e reflete os problemas da sociedade em 

que é praticado, da política econômica, das políticas públicas na área da educação e 

da saúde, da política trabalhista, da (in)justiça distributiva, enfim, do modelo 

econômico e político que essa sociedade escolheu. Outro turismo possível requer um 

outro modelo de sociedade possível, onde o ser humano seja mais importante do que 

a circulação do capital. (BARRETTO, 2004, p. 87).  

 

Hoje a atividade turística está inserida, de um modo geral, em um contexto mundial 

envolvendo quatro importantes aspectos: o ambiental, responsável pelo fornecimento da 

matéria prima; o social, relacionado à comunidade local, ao patrimônio histórico cultural e à 

interação com o turista; o econômico, que diz respeito a todos os setores da cadeia produtiva; e 

o político, que garante o processo de gestão e produção na concretização dos diferenciais da 

destinação turística (BENI, 2004).  A melhoria da qualidade de vida por meio de atividades 

ligadas ao turismo requer alguns cuidados, já que o seu desenvolvimento pode impactar tanto 

de forma positiva quanto negativa nos aspectos econômicos, ambientais e socioculturais de 

qualquer localidade (CARVALHO; TUROZI, 2003). 

Para Dias (2003), é importante lembrar que a atividade turística envolve diferentes 

setores da economia, onde se encontra o setor público (Estado), setor privado (empresas), além 

da participação de entidades sem fins lucrativos. Além disso, a importância da atividade 

turística para o setor econômico com a geração de empregos, o constante investimento na 

modernização de infraestruturas, a valorização de produtos nativos e, ainda, o desenvolvimento 

de outras atividades econômicas. Romero (2004) coloca que, do ponto de vista ambiental, a 

atividade turística tem dificuldades na preservação e na conservação dos recursos naturais, 

                                                           
[...] Historicamente, a primeira ciência a estudar o fenômeno turístico foi a economia, seguida das ciências sociais 

(sociologia e antropologia) e da geografia.” (BARRETTO, 2004, p. 85, grifos nossos). 
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sendo este um dos maiores problemas da sociedade contemporânea, dentre os quais se destaca 

a defesa do desenvolvimento sustentável, feita geralmente apenas em tese, visto que a ideia fica 

apenas no papel, não sendo colocada em prática.   

Para Richards (2009), a dificuldade de definir-se o que vem a ser realmente o turismo 

cultural fez com que a Organização Mundial do Turismo (OMT) divulgasse um significado 

mais abrangente, no qual coloca que essa atividade envolve essencialmente motivações 

culturais57. O autor destaca que este tipo de atividade - o turismo cultural - corresponde a cerca 

de 70% do mercado turístico mundial, representando cerca de 500 milhões de viagens 

internacionais. Sobre o crescimento do turismo cultural nas últimas décadas, cabe ressaltar a 

participação importante dos jovens, que, na sua grande maioria, são estudantes que possuem 

formação superior, os quais apreciam a cultura de um modo geral, sendo este um dos principais 

aspectos para o crescimento dessa atividade (RICHARDS, 2009). 

Avila (2009) lembra que a atividade turística é complexa, pois tem de compor práticas 

sociais com negócios econômicos, lazer com trabalho e ainda conciliar interesses de visitantes 

e de moradores. Tentar equalizar esses elementos é o grande desafio para todos aqueles que se 

envolvem com o turismo.  Nesse mesmo sentido, o autor levanta alguns questionamentos que 

devem ser discutidos pelos que têm interesse em desenvolver o turismo cultural. Entre eles, 

destacam-se: 

 

 Como fazer com que a cultura e o turismo se beneficiem mutuamente? 

 Que procedimentos devem ser adotados para minimizar os impactos negativos e 

maximizar os positivos? 

 De que maneira pode-se promover as potencialidades de um destino, aliando a 

valorização da cultura e mantendo sua autenticidade? 

 Como medir a influência dos visitantes sobre os visitados, considerando o 

dinamismo da sociedade contemporânea? 

 O que se pode fazer para que a comunidade consiga valorizar e compreender sua 

riqueza cultural? 

 Qual será a interferência da atividade turística nas formas tradicionais de produção? 

(AVILA, 2009, p. 114).  

   

Para Ruschmann (2003), há vários procedimentos que devem ser considerados em 

estudos e propostas para desenvolver os recursos turísticos. Entretanto, na organização e no 

                                                           
57 A motivação cultural pode ser representada por viagens para eventos culturais e festivais, visita a monumentos 

e a localidades, viagens para estudo, folclore ou arte e peregrinações. 
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planejamento58 turístico, não podem ser desconsiderados os aspectos políticos, sociais e 

econômicos. Hall alerta para o fato de que embora   

 
[...] o planejamento não seja uma panacéia para todos os males, quando totalmente 

voltado para processos ele pode minimizar impactos potencialmente negativos, 

maximizar retornos econômicos nos destinos e, dessa forma, estimular uma resposta 

positiva por parte da comunidade hospedeira em relação ao turismo no longo prazo. 

(HALL, 2004, p. 29).  

 

Beni (2004) destaca a importância do cluster59 turístico, sendo uma forma de sucesso 

no planejamento estratégico turístico. A participação empresarial junto a organizações sociais 

fomenta o estreitamento de relações entre a iniciativa privada e o setor público, atuando como 

um modelo de gestão compartilhada, ou seja, as decisões relativas à definição das estratégias, 

custos, promoções da oferta e de produtos são tomadas em conjunto. Hall (2004) lembra que o 

planejamento turístico não diz respeito apenas à preocupação com a divulgação e com o 

desenvolvimento de produtos. O setor deve estar integrado a métodos de planejamento amplos, 

em que, por meio do desenvolvimento turístico, seja possível fomentar estratégias que 

promovam a melhoria na esfera econômica, ambiental e social. 

O desenvolvimento da atividade turística sem planejamento tem acarretado inúmeros 

problemas, tais como urbanização exagerada, poluição ambiental, destruição dos recursos 

ambientais e culturais, sazonalidade turística, entre outros aspectos (RUSCHMANN, 2003). 

Trigo (2004) também enfatiza que a falta de profissionalismo e o imediatismo normalmente 

remetem a uma curva decrescente no desenvolvimento de um destino turístico, provocando 

resultados negativos.  

 
A existência de um plano que balize e oriente a ação governamental e dos agentes 

privados é uma condição necessária para desconcentração geográfica e temporal dos 

fluxos turísticos, para a preservação do patrimônio turístico (natural e cultural), para 

maximização dos benefícios econômicos e sociais do Estado e para viabilizar a 

exploração de novos segmentos do mercado. É possível observar que a tarefa de 

planejamento só será eficiente na medida em que integrar, na sua implementação, a 

soma dos setores envolvidos no processo: Estado, Municípios e comunidade. 

(MOSER; ROSEMBROCK; CADORE, 2003, p. 47-48). 

                                                           
58 “Os termos planejamento e política estão intimamente ligados. Planejamento é uma palavra bastante ambígua e 

de difícil definição. O problema surge porque, embora as pessoas percebam que o planejamento tem um significado 

mais geral, tendem a se lembrar do conceito de plano como uma representação física ou gráfica. 

Consequentemente, imaginam que planejamento deve incluir a preparação de tal representação” (HALL, 2004, p. 

24).  
59 “O cluster turístico é a forma de maior sucesso, na atualidade, de articulação (integração e interação) de modelo 

de gestão de uma destinação turística, suas modalidades de promoção, comercialização, desenvolvimento e 

cooperação entre os agentes econômicos, culturais, políticos e sociais de um local ou região” (BENI, 2004, p. 15, 

grifos nossos). 
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No processo do planejamento turístico, é fundamental a participação da comunidade. 

Seu engajamento na organização da atividade deve estar embasado no oferecimento de 

oportunidades para a população local, com propostas de ganho socioeconômico. Com um bom 

planejamento é possível ter ganhos econômicos e ainda ajudar a valorizar e contribuir para a 

preservação do patrimônio cultural (AVILA, 2009).  Bomfim (2009) aponta que o Patrimônio 

Cultural tem um significado mais amplo que não se restringe apenas às edificações 

arquitetônicas e aos seus elementos e que, de um modo geral, traduzem a identidade e a 

memória de determinados grupos da sociedade. 

 
Nesta perspectiva, o conceito de patrimônio traz uma carga afetiva e simbólica. 

Assim, ele é também uma questão de “paternidade”, herança, de transmissão de signos 

e significados, através do tempo, destes que deveriam constituir um valor e um laço 

sócio-natural, a imagem de um laço de família, um vestuário, uma comida, um prédio, 

ou mesmo uma árvore de um determinado lugar. (BOMFIM, 2009, p. 129). 

 

O patrimônio cultural pode ser utilizado como um recurso para o desenvolvimento 

sustentável de determinado lugar60, considerando-se o valor que representa, pois a memória e a 

identidade de uma população é um recurso em potencial (MOSER; ROSEMBROCK; 

CADORE, 2003). Murta (2009) destaca que a maioria dos gestores do patrimônio sabe informar 

o número de turistas que recebem, no entanto, dificilmente, conhecem o perfil do seu visitante. 

Sem conhecê-lo, não é possível reconhecer seu perfil socioeconômico e cultural, o que implica 

em dificuldades na elaboração e na execução do planejamento futuro.  

Dias (2003) salienta que, no processo de organização e de gestão do desenvolvimento 

turístico e da conservação do patrimônio, os recursos tangíveis acabam ganhando em geral uma 

importância maior. Entretanto, o autor observa ainda que os recursos intangíveis devem ganhar 

o mesmo valor, devido à facilidade com que os tangíveis podem ser destruídos.  Fazer os turistas 

compreenderem e apreciarem uma característica cultural61 é fundamental para a valorização do 

patrimônio. Para que isso venha a acontecer, são necessárias a comunicação e a interpretação 

                                                           
60 “O lugar é uma construção histórica que integra tempos, ações e objetos, fruto de acontecimentos, amizades e 

vitórias, encontros e desencontros, entre os atores que nele viveram ou vivem; construção que faz parte da 

continuidade histórica do torrão natal. É o processo de conformação do território ou territorialização.” 

(GALLERO, 2004, p. 38).  
61 “[...] entende-se por cultura um complexo de aspectos espirituais, materiais e imateriais, intelectuais e 

emocionais que caracterizam uma sociedade. Inclui as expressões criativas (história oral, lingüística, literatura, 

artes cênicas, artesanato), as práticas comunitárias (métodos tradicionais de cura, celebrações), elementos materiais 

ou construídos (prédios, paisagens, artes, objeto, entre outros) (BARROCO; BARROCO, 2009, p. 90). 
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de bens culturais, tornando os sentidos e a memória elementos essenciais (MURTA, 2009). Para 

exemplificar o assunto, a autora coloca as diferentes possibilidades de interpretação: 

 
 Eu valorizo aquilo que não apenas vejo, mas olho: hum.. Que rua linda, que bela 

paisagem! 

 Os cheiros que me atraem na natureza, nas comidas, aquele perfume especial, o 

cheiro do campo após a chuva, a maresia, os frutos do mar, aqueles que 

incomodam... 

 Os sabores que me remetem à infância, à cozinha da fazenda, à horta do sítio do 

amigo, à casa de uma irmã gourmet, à uma comida em particular, a determinadas 

frutas, a um restaurante predileto... 

 Os sons que me aquecem a alma, lembram cenas de filmes e da própria vida, as 

músicas favoritas de vários tempos, as que embalam nossa dança... 

 O tato - qual sensação tátil nos agrada mais? Qual a diferença do toque para um 

cego? (MURTA, 2009, p. 139).  

 

O patrimônio cultural tem grande importância no desenvolvimento do turismo cultural, 

visto que representa os bens materiais e imateriais da natureza, os quais podem ser traduzidos 

em ganhos econômicos, socais e ainda expressar o conhecimento e a identidade das 

comunidades (BARROCO; BARROCO, 2009). 

 
 [...] uma aplicação de conhecimento teórico que aborde o patrimônio cultural numa 

perspectiva de identidade cultural e sua relação com a atratividade turística se justifica 

na medida em que os significados atribuídos aos bens materiais e imateriais, pelos 

atores sociais das comunidades locais, nos permitam conhecer o conteúdo dos 

produtos turísticos em três dimensões, a saber: a científica, que busca defini-lo como 

um patrimônio que ultrapassa aquela visão cristalizada do passado ou do estético; o 

sociocultural, na medida em que os produtos possam servir como um atrativo turístico 

que revele a identidade das comunidades e estreite os laços entre os povos; e 

finalmente, o econômico, cuja identidade dos produtos possa maximizar ganhos para 

as comunidades locais, contribuindo, assim, para um desenvolvimento regional na 

abrangência do turismo cultural. (BOMFIM, 2009, p. 134). 

 

Um grande número de autores que abordam questões teóricas sobre o patrimônio e a 

atividade turística, buscam relacionar a cultura e a identidade de um povo. Porém, na maioria 

das vezes, o contexto sócio-espacial não é enfocado, o que implica em dificuldades para a 

compreensão das práticas sociais na atividade turística, bem como no seu planejamento 

(BOMFIM, 2009). 

O patrimônio e a cultura são fundamentais para o turismo, pois é, por intermédio destes, 

que cada localidade potencializa sua imagem para atrair os turistas. Esse é o caso da 

gastronomia típica de Treze Tílias, herdada dos imigrantes austríacos que pode ser valorizada 

como forma de preservação das tradições culinárias. A gastronomia como um produto, ou 

mesmo como um atrativo de determinada localidade, é muito importante do ponto de vista 

turístico, pois cria novas possibilidades que, na verdade, podem não ser tão novas assim, mas 
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que nem sempre são bem exploradas, representando mais um atrativo turístico embasado nas 

características gastronômicas de uma região (FURTADO, 2004). 

O termo “patrimônio” é também apontado por Hernandez (2005) como algo que foi 

legado pelo passado ou algo que se quer conservar62. Para esse autor, uma das formas de manter 

viva uma cultura gastronômica é transformá-la em patrimônio local ou nacional. Segundo 

Schülter: 

 
A dimensão social e cultural da gastronomia determinou incorporá-la “ao complexo 

emaranhado das políticas de patrimônio cultural”. O uso que o turismo faz do 

patrimônio determina que a gastronomia adquira cada vez maior importância para 

promover um destino e para captar correntes turísticas. (SCHÜLTER, 2003, p. 69, 

grifos do autor). 

 

Garcia (1999) enfatiza a ligação da gastronomia com a identidade de uma região, pois a 

alimentação constitui uma forma de linguagem relacionada à cultura regional pelos costumes e 

pelos comportamentos de um povo. Brillat-Savarin (1995) lembra que a gastronomia63 encaixa-

se nesse contexto, pois está condicionada aos valores culturais e códigos sociais pelos quais as 

pessoas desenvolvem-se, ou seja, sua identidade. 

 
A gastronomia como patrimônio local está sendo incorporada aos novos produtos 

turísticos orientados a determinados nichos de mercado, permitindo incorporar os 

atores da própria comunidade na elaboração desses produtos, assistindo ao 

desenvolvimento sustentável da atividade. (SCHÜLTER, 2003, p. 70).  

 

A identificação da cultura gastronômica pode ser observada nos restaurantes de comidas 

típicas. Segundo Uggioni (2006), a evolução não pode desprezar ou desconsiderar as origens 

de uma cultura, pois, quando se vai a um restaurante típico, espera-se encontrar pratos que 

identificam a origem, a evolução, as transformações e as inovações ocorridas ao longo do tempo 

em uma determinada comunidade. 

                                                           
62 Conforme Gimenes - Minasse, as tradições culinárias podem ter a atividade turística como grande aliada, muito 

embora as constantes inovações possam pressionar no sentido padronizar e homogeneizar as iguarias, fazendo 

desaparecer os particularismos regionais e/ou nacionais, o que permite perceber uma dualidade entre preservação/ 

desaparecimento desse patrimônio cultural imaterial, representado pela gastronomia típica.   
63 Brillat-Savarin (1995) menciona a importância de esclarecer o termo gastronomia, já que, na maioria das vezes, 

ele é utilizado de forma errônea, pois não possui somente um significado. É importante ressaltar que a definição 

do termo gastronomia, conforme apontam Araújo et al. (2005, p. 15), está relacionada à história cultural da 

alimentação. Para os autores, sua essência é a mudança, a temporalidade, a visão de passado, como processo 

contínuo de perspectivas sobre tendências: o constante e o eventual.  Para Franco (2001), o significado da palavra 

“Gastronomia” é de origem da palavra grega “gaster” que significa estômago, ventre - nome que significa lei; e 

“ia” - sufixo que transforma a palavra em substantivo. A palavra pode ser traduzida como “estudo das leis do 

estômago”. Com outro significado possível, Brillat-Savarin (1995, p. 57) traduz a gastronomia como “[...] 

conhecimento fundamentado de tudo que se refere ao homem na medida em que ele se alimenta, objetivando zelar 

pela saúde por meio da melhor alimentação”. 
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No município de Treze Tílias, não existe uma política pública que se preocupe com a 

manutenção dos pratos típicos austríacos. A falta de cuidado para com as comidas típicas64 

coloca as suas tradições culinárias em situação de risco, cujo resultado pode gerar desde a sua 

transformação, o desaparecimento de ingredientes originais, alterações no modo de preparo ou 

mesmo na apresentação da culinária típica (ver Figura 5).   

 

Figura 5 - Prato típico – Knödel 

 
Fonte: Foto tirada do restaurante do Hotel Tirol, Treze Tílias, em 2014. 

 

 

Para Gimenes (2013), os pratos que se destacam em determinadas localidades, 

conhecidos como típicos, normalmente estão ligados à história e ao contexto cultural de 

determinados povos, transformando, assim, a tradição em um símbolo de sua identidade. A 

autora ainda enfatiza que, nesse processo de configuração da cozinha típica, deve-se ter o 

cuidado de não privilegiar somente determinados pratos65, mesmo que o lugar possua algumas 

preparações consideradas mais representativas.  

                                                           
64 “Os pratos típicos (ou comidas típicas) são entendidos, portanto, como elementos integrantes da cozinha regional 

que emergem deste conjunto mais amplo por inúmeras razões (praticidade, associação com outra prática cultural, 

associação a um calendário festivo) e passam a ser produzidos com finalidade simbólica, podendo ser degustado 

como tal, desde que o comensal possua conteúdos simbólicos capazes de permitir tal experiência.” (GIMENES, 

2013, p. 32-33). 
65 Segundo Gimenes (2013, p. 40-41, grifos da autora): “Esses pratos não necessariamente se caracterizam como 

tradições culinárias por serem criações recentes e/ou por se tratarem de tradições que ainda estão por se construir. 

Contudo, a degustação de tais elaborações pode oferecer, além da experiência sensorial (vinculada aos sabores 
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Ainda, Gimenes (2013) destaca a importância da identidade em relação à comida, 

acrescentando que: 

 
A questão da identidade liga-se a um sentimento de pertencimento a um grupo, 

sentimento este que é dado ao exercício do habitus de classe e se materializa em uma 

série de escolhas, práticas e rituais cotidianos. No que tange ao exercício identitário 

por meio da comida, uma série de ingredientes, técnicas de preparo e de serviço são 

orquestrados com o intuito de reproduzir determinadas iguarias, e muitas vezes 

reproduzir também o contexto no qual a iguaria era degustada. Assim, o preparo de 

um churrasco em um Centro de Tradições Gaúchas (CTG), com a tradicional roda de 

chimarrão no interior do Paraná, ganha sentido adicional para gaúchos e seus 

descendentes que são privados de sua terra natal e/ou do convívio com seus familiares. 

(GIMENES, 2013, p. 31). 

 

Corroborando no sentido de que a tradição está diretamente ligada à identidade de um 

povo, é possível afirmar que a culinária típica presente no município de Treze Tílias, herdada 

dos seus antepassados europeus, ajuda a fortalecer a sua identidade cultural e, ainda, serve para 

fomentar o turismo gastronômico66.  Nesse sentido, para que a culinária local venha a se tornar 

um atrativo turístico, é necessário valorizá-la e apresentá-la de modo que o turista tenha acesso 

a esses pratos e possa vê-los como representativos de uma comunidade. O alimento67 local 

torna-se popular para os turistas à medida que ele é transformado de certa maneira e em certo 

grau (SCHÜLTER, 2003). 

 
 A tradição culinária, por sua vez, constitui um saber-fazer transmitido de gerações e 

cujos significados, dentro da própria lógica da dinâmica cultural, podem ser alterados 

ou adaptados, sem que se percam determinadas características e conteúdos que 

garantam seu reconhecimento como tal. Assim, uma tradição culinária pode ser objeto 

de consumo de fato (consumo de alimento em si, de suas características físico-

químicas e dos sabores gerados a partir da interação de seus ingredientes e técnicas de 

preparo) ou de consumo simbólico (quando são degustados por conta de valores 

socialmente atribuídos ou pelas relações que se pode experimentar por meio deste 

prato). No entanto, ela se mantém como tradição culinária por se tratar de uma iguaria 

que é degustada e preparada por várias gerações e que possui um vínculo com um 

contexto cultural maior. (GIMENES, 2013, p. 38-39).  
 

                                                           
presentes naquilo que é degustado), uma experiência cultural (no sentido de uma aproximação com a realidade 

visitada e com os hábitos e costumes do grupo que o prepara)”. 
66 “O turismo gastronômico pode ser definido como aquele do qual participam pessoas cujas atividades, 

comportamento e, inclusive, a seleção do destino estão influenciados pela gastronomia” (SCHLUTER, 2009, p. 

255).  Conforme Pitte (1993, p. 18), “[...] o sucesso de um momento gastronômico está ligado tanto ao apelo às 

sensações já conhecidas e memorizadas quanto ao efeito de surpresa, à novidade, ao exotismo, quer nas matérias- 

primas quanto em sua feitura e no ambiente”.  
67 “O alimento-signo é aquele que encerra uma série de significados, um conjunto de valorações de valorações 

simbólicas que lhe são atribuídas e que permitem que sua degustação transcenda a experiência sensorial e se 

caracterize também como uma experiência cultural e emocional. Assim, trata-se de um conceito mais amplo que 

abrange as próprias ideias de tradição culinária e de alimento-memória, sem convertê-las, no entanto, em 

sinônimos destes pratos e iguarias que não são contempladas pelos conceitos anteriormente citados” (GIMENES, 

2013, p. 40). 
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Assim sendo, é possível afirmar que as preparações típicas realizadas na cidade Treze 

Tílias foram introduzidas a partir da chegada dos imigrantes austríacos e que perpetuaram até 

os dias atuais, constituindo uma rica tradição68 da culinária austríaca em solo brasileiro, que é 

compartilhada por meio de festas em restaurantes, em pousadas, em hotéis e em residências do 

município. Nesse contexto, é importante destacar o papel das iguarias69 que compõem os pratos 

típicos como elementos capazes de promover, no turismo, uma maior atratividade bem como 

se tornar o diferencial da destinação turística.     

Buscando o desenvolvimento econômico regional, Botelho (2006) ressalta que a 

preservação ou reinvenção das gastronomias regionais tem seu papel significativo. 

Preservando-se as técnicas existentes nas receitas, todos aqueles envolvidos no processo 

poderão manter seus ganhos diretos e indiretos.  

A importância da gastronomia tradicional, que é passada de geração para geração70, 

mostra, até hoje, o desenvolvimento da elaboração, nem sempre tão semelhante à forma como 

era realizada originalmente devido às mudanças ocorridas com o passar do tempo, muito 

embora a identificação, de certa forma, ainda esteja presente. Para Ortiz (1996), a tradição é 

utilizada para referir-se aos significados culturais transmitidos de uma geração para outra, 

quando pertencem ao mesmo grupo de população. “A fixidez dos modos de cozinhar revela a 

permanência da tradição” (ORTIZ, 1996, p. 78). 

                                                           
68 “Tradição se associa a folclore, patrimônio, pretérito. Poucas vezes nos ocorre pensar o tradicional como um 

conjunto de instituições e valores, oriundos de uma história recente, e que se impõem a nós como uma moderna 

tradição, um modo de ser. Tradição enquanto norma, embora mediatizada pela velocidade das trocas e pela 

mobilidade das pessoas. No entanto, quando dizemos que uma garrafa tornou-se clássica, afirmamos que ela não 

deve ser esquecida, pois faz parte de um patrimônio. O qualificativo recorta, no próprio terreno da modernidade, 

tempos distintos; ele nos remete para um passado re-atualizado” (ORTIZ, 1996, p. 195-196).  
69 Em relação a uma iguaria, Pitte (1993) faz uma analogia sobre a diferença entre uma pessoa chamada por ele de 

“comum dos mortais”, sendo um cidadão com falta de condições de discernimento, na qual a quantidade de comida 

e a falsa aparência são superiores à qualidade. Já, para o autor, o gastrônomo é uma pessoa que possui 

conhecimentos específicos sobre a comida e a bebida. Seu conhecimento ajuda ter uma maior percepção na hora 

de conhecer, reconhecer e apreciar produtos e/ou iguarias consumidas, o que acaba gerando um olhar mais crítico 

e sensível para cada situação. O gastrônomo tem uma relação em que “[...] qualquer alimento, qualquer bebida são 

pretextos para um fogo de artifício de emoções. Para o não iniciado, a iguaria mais sublime não passa de um 

desperdício escandaloso ou, no melhor dos casos, de um simples alimento, mais, ou menos, agradável” (PITTE, 

1993, p. 16). 
70 Passada pelos mais velhos aos jovens por meio do conhecimento empírico. No caso de Treze Tílias, o 

conhecimento ou o “saber fazer”, os pratos típicos são transmitidos de geração para geração. No caso dos 

descendentes que retornaram à Áustria, em busca de trabalho para melhoria das condições financeiras, acabou 

ocorrendo um novo contato com essa culinária. Esse contato mais recente, por sua vez, contribuiu para reforçar a 

tradição da culinária típica de Treze Tílias. A identidade dos pratos típicos é mantida por intermédio das famílias 

dos descentes, ou, ainda, por meio da festa que acontece todos os anos no mês de Outubro, conhecida como 

Tirolerfest, nos restaurantes e hotéis da cidade.  
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Para Schülter (2003), o crescimento globalizado do mundo provocou a valorização dos 

costumes regionais e nacionais, que resulta na procura pelos restaurantes de comida típica. A 

mesma autora enfatiza que a gastronomia nem sempre é o principal fator da motivação da 

viagem e sugere a criação de rotas temáticas e culturais que permitam mostrar diferentes 

produtos e elementos que individualmente não teriam um significado expressivo, mas, em 

conjunto, passam a agregar um maior valor, podendo assim trazer benefícios econômicos e 

sociais para a localidade. O patrimônio cultural pode ser visto como resultado do choque e da 

interação entre diferentes interesses sociais e políticos de um povo ou grupo social. Essa 

perspectiva considera o patrimônio cultural como fruto das diferenças sociais existentes na 

sociedade como um todo. Nessa concepção, diferentes grupos sociais conformam o Estado 

nacional e apresentam-se em uma posição subordinada frente aos interesses dominantes, 

percebendo que o patrimônio varia de acordo com cada realidade, e, como tal, representam 

monumentos, objetos e manifestações artísticas, entre as quais se inclui a gastronomia que 

fortalece a identidade de um grupo social diferenciado.  

Schülter (2003) enfatiza que os aspectos culturais mais utilizados e de maior atrativo no 

turismo são as festas, as danças e a gastronomia. Esses aspectos são denominados “patrimônios 

imateriais”71 que podem demonstrar significados simbólicos capazes de traduzir a história 

cultural de determinado grupo social. Segundo a autora, a UNESCO definiu, a partir de 1997, 

o conceito de Patrimônio Cultural Imaterial ou intangível como 

 
[...] expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as 

partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus 

descendentes. Apesar de tentar manter um senso de identidade e continuidade, este 

patrimônio é particularmente vulnerável uma vez que está em constante mutação e 

multiplicação de seus portadores. Por esta razão, a comunidade internacional adotou 

a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Intangível, em 2003. É 

amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a memória e as 

manifestações culturais representadas, em todo o mundo, por monumentos, sítios 

históricos e paisagens culturais. (SCHÜLTER, 2003). 

  

Entretanto, a Unesco destaca ainda que a cultura de um povo não se reduz aos aspectos 

físicos: 

 Há muito mais, contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas 

e em diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, 

                                                           
71 Segundo Schülter (2009), a Unesco definiu o conceito de Patrimônio Cultural Imaterial ou intangível em 1997. 

Sua definição envolve tradições das comunidades e/ou grupos ou indivíduos que passam seus conhecimentos entre 

os seus descendentes. Esse patrimônio é vulnerável pois está em constante mutação e multiplicação. Com o 

objetivo de proteger esse patrimônio, a comunidade internacional adotou a convenção para Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Intangível em 2003. 
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recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção intangível 

da herança cultural dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial 

(UNESCO, 2013). 

 

Por suas características, a gastronomia é considerada um patrimônio imaterial. Nesse 

sentindo, a UNESCO concedeu, no dia 16 de novembro de 2010, sua proteção à refeição 

gastronômica à moda francesa, a qual passou a figurar ao lado de 212 outras práticas e tradições 

culturais presentes no patrimônio imaterial da humanidade (UNESCO, 2013). 

 
 A refeição gastronômica à moda francesa inaugura uma lista de tradições culinárias 

rotuladas, em 2010, pelo Comitê Intergovernamental da UNESCO para salvaguarda 

do patrimônio imaterial da humanidade, reunido em Nairóbi, Quênia. A dieta 

mediterrânea, a culinária tradicional do México e o pão de mel Croata também 

conquistaram esse registro. (UNESCO, 2013).  

 

Peccini (2012) destaca que, ao valorizar o patrimônio cultural imaterial, por meio da 

gastronomia regional, é possível fazer a comunidade local e, ao mesmo tempo, os seus visitantes 

conhecer melhor a cultura de uma comunidade, pois fica implícita sua memória, sua história e 

suas tradições culinárias. 

Nesse sentido de resgatar e proteger o patrimônio imaterial no Brasil, o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional (IPHAN)72, fundado em 1930 para proteger os 

monumentos históricos, registrou o Ofício das Baianas do Acarajé e o queijo de Minas.  

Atualmente, a instituição é regida pelo artigo 216 da Constituição da República Federativa do 

Brasil (1988) que define as suas formas de expressão: de seus modos de criar, de fazer e viver, 

das criações científicas, artísticas e demais espaços destinados às manifestações artístico – 

culturais e dos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagismo, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e cientifico. Há mais de 75 anos, o IPHAN73 vem realizando um 

trabalho permanente de identificação, documentação, proteção e promoção cultural do Brasil. 

Assim sendo, a seguir, tratar-se-á da identidade da culinária regional como importante 

fator para seu reconhecimento e sua divulgação. 

 

 

2.5.1 A formação de uma culinária regional e sua identidade  
 
 

A evolução do homem e da culinária vem acontecendo através do tempo, acompanhando 

e combinando elementos que são fundamentais para o seu desenvolvimento, dentre os quais 

                                                           
72 Para conhecer o Instituto, acesse: www.iphan.gov.br 
73 Para conhecer o trabalho do IPHAN, acesse: www.iphan.gov.br. 
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podemos destacar os ingredientes, as técnicas de preparo, os costumes culturais, os aspectos 

geográficos, políticos e sociais - aspectos importantes na esfera alimentar. 

 
Obrigatoriamente, uma sociologia da alimentação decorre como princípio lógico dos 

próprios fundamentos do fato social. Nenhuma outra atividade será tão permanente na 

história humana. Qualquer concepção do conjunto social no plano econômico ou 

metafísico, implica necessariamente o desenvolvimento dos processos aquisitivos da 

alimentação. Caça, pesca, a técnica das primeiras armadilhas neolíticas, barragens, 

cercos, acosso, envenenamento, conservação e transporte de víveres, determinam os 

primeiros atos refletivos da inteligência humana. (CASCUDO, 1983, p. 395).  

 

Para Montanari (2009), a origem da culinária é regional. Entretanto, a evolução da 

culinária confronta-se com a era da globalização, cujo fator determinante é a inexistência das 

fronteiras geográficas, provocando uma verdadeira revolução na gastronomia74 mundial. Os 

principais fatores que impulsionam essas mudanças são a rápida troca de informações 

culinárias, as modernas técnicas de conservação, a adaptação dos animais, das frutas e dos 

vegetais fora de suas regiões de origem (LEAL, 1998). 

  De acordo com Montanari (2009), o conflito da cultura local com o relacionamento do 

mercado global ajudou a elevar a afirmação dos valores de identidade das diversidades e das 

especificidades locais. As sociedades pré-modernas culturalmente divididas apontavam outros 

objetivos, já que nem o território nem a diversidade eram admirados pela cultura gastronômica 

medieval ou renascentista75, ou seja, o universalismo, o cosmopolitismo, a superação da barreira 

                                                           
74 “A própria origem da palavra gastronomia é, de fato, bem francesa, sob as suas aparências helênicas. [...]. 

Existem pelo menos 104 palavras ou expressões, na maioria triviais, que os franceses utilizam para falar de comer 

em abundância” (PITTE, 1993, p. 16-17). Para o mesmo autor: “Gastronomia é uma transposição, em francês do 

título da obra perdida de Arquestrato, neto de Péricles e grande apreciador de sensações gustativas raras e variadas, 

cuja existência somente se conhece por citações no Banquete dos sofistas de Ateneu. A palavra fora utilizada uma 

primeira vez numa tradução dessa última obra em 1623, mas não ultrapassa então os limites da erudição” (PITTE, 

1993, p. 17).  “A palavra gastronomia traz uma conotação científica e profissional. A legislação do estômago – 

uma vez que é o sentido estrito de uma palavra bem feita para seduzir a pena de um homem de lei como Berchoux 

– testemunha o fato de que os requintes da alimentação não são mais reservados apenas às pessoas bem nascidas, 

mas a todos os que gozam de uma certa fortuna, de lazer e de sentido do prazer. A palavra ratifica a união da 

cultura intelectual e da boa mesa. Ela embeleza uma pulsão sensual e a transforma definitivamente em arte” 

(PITTE, 1993, p.17-18). 
75  O Renascimento surgiu na Itália e foi uma época marcada pela beleza das músicas, pelo brilho e exuberância 

das artes plásticas e pela liberação dos prazeres, entre os quais estavam os prazeres gastronômicos. Foi um 

momento de refinamento da sociedade como um todo, com mudanças de atitude ao se sentar à mesa, que levaram 

o comensal a lavar as mãos antes de comer, e a utilizar o garfo e o guardanapo.  No século XV, a cozinha francesa 

recebeu influências dos italianos, através do casamento de Henrique II da França com a nobre Catarina de Medici, 

da Itália, que trouxe seus pasteleiros para a França, bem como os chefs de cozinha, considerados os melhores na 

época. Este momento influenciou sobremaneira as receitas francesas que hoje fazem parte da sua história (LEAL, 

1998). Segundo Petti (1993), foi Bartolomeo Sacchi o autor da obra De Honesta Voluptate et valetute (Sobre 

prazeres honestos e sobre a saúde), editada em 1474 e reeditada na França na cidade de Lyon somente em 1505. 

“Ele retoma, amplifica e codifica preceitos da arte de bem viver já clássicos na Idade Média, mas nem sempre 

respeitados, mesmo na boa sociedade” (PETTI, 1993, p. 77). Esse fato vem demonstrar o quanto a Itália estava 
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local foram, aos poucos, ganhando força. “A noção de território, assim como a de cozinha 

regional é uma invenção recente, não mais contraposta, mas também ela integrada nos 

mecanismos de troca e de mercado” (MONTANARI, 2009, p. 17). 

A cozinha regional em regra é suficiente em ingredientes, o que acaba lhe oferecendo 

uma grande virtude. Ela está, porém, relacionada à certa monotonia e também à dificuldade em 

assimilar produtos, técnicas e ideias novas. “O regionalismo culinário pode ser conservador e 

xenófobo” (FRANCO, 2001, p. 245). 

Conforme Laurioux (1998), pesquisas recentes mostram que mesmo atrás das 

semelhanças dos nomes dos pratos, descobriram-se estilos culinários nacionais diversos, ou 

seja, bem distintos. Reconhecer que fatores econômicos ou diferenças sociais influenciam na 

preferência das preparações mostram que existe ainda a possibilidade da questão pessoal, isto 

é, do gosto de cada indivíduo. As denominações dos pratos podem induzir ao erro facilmente, 

visto que os ingredientes nem sempre deixam perceber os sabores.  

Para Pitte (1993), muitos dos pratos tidos como “regionais” provençais76 foram criados 

através da introdução dos vegetais americanos.  O autor chama a atenção para o fenômeno que 

se repetiu também na Itália, indagando o que seria do país sem a introdução do tomate em seu 

território. Tanto a França como a Itália passaram a ter na comida e na bebida um componente 

essencial de sua identidade.  

Cada cidade reúne os recursos alimentares de seu território, o que influencia os seus 

patrimônios de saberes/sabores e de técnicas de produção, de elaboração e de conservação dos 

alimentos.  Em contrapartida, é o mercado77 que, desde meados da Idade Média, faz a ligação 

da comunicação entre diferentes localidades, podendo, assim, estender-se até outras regiões ou 

além-mar78. De acordo com Montanari (2009), a denominação utilizada dos produtos típicos 

italianos, ainda que nascidos em zonas rurais, referem-se, na maioria das vezes, a uma cidade, 

                                                           
avançada em relação à França, os hábitos alimentares renascentistas passaram a influenciar a cultura da boa mesa 

francesa. 
76 Região localizada ao sul do território francês é reconhecida pela qualidade na produção dos legumes, das frutas, 

dos vinhos roses e tintos. Um dos motivos que propiciam a qualidade é a forte incidência do sol na região e o baixo 

índice de chuvas. O uso de ervas aromáticas é bem difundido chegando a ser comercializadas no país e no exterior, 

denominadas como ervas de Provença. 
77 As especiarias desempenharam um papel comercial importante nos mercados, ajudaram no desenvolvimento 

dos transportes e ainda na amplitude do comercio mundial, nos períodos da Idade Média e no Renascimento 

(FLADRIN; MONTANARI, 1998).  
78 Após a grande expansão do mercado das especiarias, houve a invasão dos produtos de além-mar. O crescimento 

do mercado de frutas tropicais e os oleaginosos tropicais invadiu os mercados da Europa nos períodos de 1820- 

1870 (PITTE, 1998).  
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isto é, a um mercado, como, por exemplo, os pinhões de Ravena, a truta de Mântua, o brócolis 

de Nápoles, a linguiça de Módena, o doce folhado de Reggio, dentre outras preparações. 

Utilizava-se, ainda, na Itália, os termos alla bolognese, alla milanese, alla Fiorentina79, dentre 

outros, para especificar a região dos alimentos produzidos, bem como os seus modos de 

preparo. 

Algumas cidades, segundo Montanari (2009), não teriam grande renome ou reputação 

culinária se não recebessem grupos de estrangeiros, que, em sua grande maioria, foram atraídos 

pelos estudos ou por outros motivos. O caso de Paris80 e de Bolonha81, sem os estrangeiros, 

provavelmente não teriam o glamour e a sua fama gastronômica.  Essa migração de estrangeiros 

fomentou um rápido e imediato intercâmbio cultural entre diversas nações, ajudando a 

consolidar e a influenciar rapidamente a gastronomia local, contribuindo, assim, para promover 

o status de cidades gastronômicas82.  

Montanari (2009) afirma que de um modo geral as receitas da Idade Média83, nos 

séculos XIV e XV, eram parecidas, chegando a ter nomes iguais ou equivalentes das suas 

                                                           
79 Pitte (1993) descreve a importância da cozinha florentina, destacando algumas preparações. “A saborosa 

bistecca posta a cozinhar rapidamente num forno de padeiro, temperada, antes do cozimento, somente com sal 

grosso e pimenta, os espetinhos de pequenos pássaros assados com sálvia ou as graúdas vagens que desmancham 

na boca, regadas por um filete de azeite de oliva verde e com sabor da fruta. Nada excita mais a imaginação do 

gourmet do que a sinceridade desses pratos que caem bem com a paisagem ambiente e a elegância toscana” 

(PITTE, 1993, p. 64). 
80 “No final da Idade Média, surgiram numerosas tavernas e albergues e cabarets nos arredores de Paris. A cidade 

serviu de reduto para grandes chefs da cozinha francesa, que passaram a elaborar e sofisticar ainda mais a arte, que 

acabou resultando numa rápida evolução da cozinha francesa. A imagem gastronômica de Paris tem a seguinte 

apresentação: uma cozinha altamente qualificada, inacessível ao comum dos mortais; um grande número de 

estabelecimentos comerciais de alimentação e vinho que servem pratos de confecção popular, com exceção de 

alguns que preparam iguarias um pouco mais requintadas (por exemplo, os patês de presunto de Leblanc na rue de 

la Harpe que, por ano, consomem 1.800 presuntos de Bayonne); cafés onde é possível alimentar o espírito, mas de 

modo algum o estômago; e, enfim, o olhar da elite culta voltado para a Inglaterra. [...]” (PITTE, 1998, p. 755).  
81 Bolonha na Itália é desde início da Idade Média considerada uma grande capital gastronômica, fornecedora de 

embutidos e de conservas, e ainda com uma reputação mundialmente conhecida com azeitonas, figos, uvas, melões 

e pêssegos.   
82 “[...] o papel gastronômico da cidade aparece claramente: nos campos vizinhos ela suscita produções de fino 

gosto e as atrai para os seus mercados onde estas encontram compradores, mesmo se o seu preço é elevado” 

(PITTE, 1993, p. 67). 
83 Durante a Idade Média, a mentalidade romana do banquete fazia o um espetáculo e divertimento, trazendo 

artistas para encenar peças e acrobacias. Todos os pratos eram colocados em cima da mesa de uma só vez, não 

utilizavam pratos individuais. Nas festas comemorativas, eram trazidas enormes bandejas à mesa com cabritos, 

veados, javalis. Na grande maioria das vezes, as peças eram apresentadas inteiras, acompanhadas de cisnes, gansos, 

pavões, perdizes e galos de pradaria revestidos de suas plumagens (FRANCO, 2001). Sobre o contexto de grandes 

cozinheiros franceses na Idade Média, Antonin Carême foi o que ganhou maior destaque. Ele onseguiu codificar 

boa parte das grandes receitas francesas de sua época. Por possuir um enorme talento, ele foi responsável pelas 

cozinhas de Czar Alexandre I, do príncipe de Gales, da princesa de Bragation, do barão de Rotohschild. Quando 

estava em Paris, servia os banquetes para o então Napoleão de Talleyarnd, de Luís XVIII. Para tal fato, lhe foi 

autorizado a se chamar de “Carême de Paris”. Vale destacar, ainda, que Carême foi o primeiro cozinheiro vedete, 

antes houve Taillent, depois Vatel, mas nenhum conseguiu tanto prestígio como ele. (PITTE, 1993).  Para o mesmo 
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preparações regionais. Alguns pratos como à romana, à genovesa, à catalã e à alemã faziam 

parte desse grupo. As diferenças e as especificidades regionais e/ou nacionais mostravam 

principalmente a preocupação de superar a barreira territorial, já que, naquela época, era 

associada à ideia de pobreza, de limitação econômica e cultural dos povos. 

Mesmo antes da organização regional da culinária francesa, as coletâneas de receitas 

medievais84 já mencionam certo número de pratos que adotava denominações regionais. A torta 

de Brie, o brouet de Provence e o prato a base de nabos como em Beauce, dentre outros, são 

pratos que faziam parte desse repertório de receitas. Nos séculos XVII85 e XVIII, são numerosos 

os livros de cozinha que utilizam os termos culinários a la provençale, a la bourguignonne, a 

la flamande, e ainda outros temperos e ingredientes específicos dessas regiões (FLANDRIN; 

MONTANARI, 1998). As denominações não somente indicavam a preferência da população 

local, mas era também uma maneira de divulgar o conhecimento, o “savoir-faire” daquela 

localidade para outras regiões do país, ou seja, além de suas fronteiras. 

Leal (1998) reforça que, na Idade Média, as tradições gastronômicas sofreram 

influências dos mosteiros medievais, os quais pertenciam a religiosos como beneditinos, 

franciscanos ou cistercienses. Sua culinária é herdada das tradições romanas86, as quais, mais 

tarde, influenciariam outros povos do ocidente. Foi a partir do fim da Idade Média que a 

culinária regional e a suas tendências começaram a ganhar força. Entretanto, Laurioux (2009) 

afirma que para entender esse contexto é preciso analisar a partir de uma escala territorial bem 

mais ampla que o sentido regional do Ancien Régime87, mesmo que algumas delas pareçam ter 

criado especificidades alimentares.  

                                                           
autor: “Carême ultrapassa a todos em notoriedade e talvez também em presunção. [...] pelas suas maneiras de 

escrever, valorizar-se constantemente e julgar os seus confrades ou predecessores, ele antecipa algumas das 

‘grandes divas’ do século XX” (PITTE, 1993, p. 90). 
84 “A Idade Média ou Medieval é o período da história que segue a Idade Antiga. Ela vai do século V depois de 

Cristo, quando o Império Romano do Ocidente foi derrotado, até o século XV, quando o Império Romano do 

Oriente chegou ao fim” (LEAL, 1998, p. 29).  
85 Grande chef de cozinha do século XVII, La Varenne transformou a culinária de sua época desenvolvendo os 

primeiros molhos franceses. Chegou a publicar um livro com receitas à base de molhos e ainda fez considerações 

sobre técnicas culinárias, modificando inúmeras inovações (LEAL, 1998). Entretanto, o cozinheiro que 

desenvolveu o molho de base de grande importância foi Vicent La Chapelle, responsável pela criação do “molho 

espanhol”, sem dúvida uma importante contribuição, pois, através deste, é possível realizar uma grande variação 

de molhos (PITTE, 1993).  
86 Já os romanos foram influenciados à medida que conquistavam mais terras. Entretanto, sua cozinha progrediu 

com a conquista da Sicília, cujos cozinheiros eram descentes dos gregos, considerados os melhores da região 

(LEAL, 1998).  
87 “Os anos que precederam a Revolução Francesa assistiram à disseminação dos restaurantes. A Revolução criou, 

porém, uma demanda mais ampla quando as propriedades do Ancien Régime foram confiscadas e fragmentadas. 

Em consequência disso, uma nova classe de frequentadores substituiu aos aristocratas” (FRANCO, 2001, p. 194-

195). Para Poulain (2004, p. 35): “A gastronomia aristocrática do antigo regime caracteriza-se pelo distanciamento 
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Segundo Fladrin e Montanari (1998), as tradições não surgem já completamente 

formadas na sua essência. Elas são inventadas, moldadas e determinadas pelo decorrer do 

tempo, com o contato entre diferentes culturas. Assim sendo, é possível afirmar que cada cultura 

é fruto de diversas contaminações88, o que acaba significando que, dificilmente, existe uma 

identidade propriamente pura.       

      
Fala-se – quase sempre sem razão de um modelo alimentar “mediterrâneo”, como se 

as condições geográficas comuns fossem suficientes para definir uma comunidade de 

escolha e costumes. Mas quantas “dietas mediterrâneas” existem? E, entre elas, 

quantas são “puramente” mediterrâneas? Se pensarmos nos elementos que 

contribuíram para construí-las (o tomate americano, as massas surgidas do contato 

com os árabes, os legumes e as frutas oriundos da Ásia...) só pode haver uma resposta: 

é que não existe uma identidade “pura”. (FLANDRIN; MONTANARI, 1998, p. 869, 

grifos dos autores). 

 

  No final do século XVIII, a introdução de novos produtos do Novo Mundo fez com que 

as cozinhas regionais89 de cada localidade fossem mais valorizadas, provocando uma revolução 

na redefinição do autêntico e do fantasioso, originando uma interação entre o local e o nacional 

e até mesmo com o internacional, que liberta os limites geográficos e sociais da alimentação, 

colocando as especialidades alimentares regionais como um elemento importante de seu povo.  

Nesse mesmo período na França, são constituídos os departamentos da República Francesa, que 

foram representados em um mapa90 por flores, por frutas, por plantas ou outros produtos 

existentes na região. Esse momento enaltece o status que é dado para as especialidades 

culinárias regionais91, reforçando a ideia da identidade nacional. 

 

                                                           
em relação à necessidade, a nobreza afirma sua posição social através do consumo de produtos caros e distantes 

(as especiarias, por exemplo) e assim procedendo opõe-se às práticas alimentares populares mais submetidas à 

pressão do nicho ecológico”.  
88 “No limiar da Idade Média o encontro de costumes alimentares romanos com os dos bárbaros contribuiu de 

forma notável para modificá-los, até mesmo no plano dos paladares e do consumo. A mesma coisa produziu-se 

quando os europeus encontraram plantas e os animais da América” (FLANDRIN; MONTARI, 1998, p. 868). 
89 Para Csergo (1998), a cozinha regional ganha status de renascimento, este fato estava relacionado à época 

revolucionária que o país passava, modificações como o movimento de reformulação das diversidades locais como 

identificação da França Republicana. 
90 Alguns historiadores como Michel Cepède e Maurice Lagelle e Febvre desenvolveram mapas alimentares para 

estudar o consumo de determinados agrupamentos sociais. “Eles elaboram uma geografia qualitativa dos 

alimentos, dividindo as áreas mundiais segundo o consumo de óleo, banha e manteiga. Cada zona definiria assim 

um tipo de civilização. [...] O globo pode ser então cartografado como sendo uma sucessão de territórios no interior 

dos quais predominam determinados produtos e hábitos alimentares. Japão (cereais e raízes); Escandinávia (leite 

e peixe) Itália (carne e matéria gordurosa fluida); Balcãs (cerais). Existiriam ainda sub-regiões da carne, como na 

Argentina e no Uruguai” (ORTIZ, 1996, p. 79). 
91 Do século XVIII para o XIX foram publicados na França os primeiros livros de cozinhas regionais, escritos por 

profissionais e donas de casa. Em Genebra é editado, em 1798, La cuisinière du Genève; em 1811, em alemão, em 

Mulhouse, La Cuisinière du Haut-Rhin; em 1830 e 1835, publicados em Nîmes e Avignon, simultaneamente, duas 

coleções meridionais (CSERGO, 1998). 
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Para além dos campos sociológicos, das clivagens sócio-profissionais, das identidades 

masculina ou feminina, das filiações religiosas, esses textos, que conjugam na mesma 

cultura culinária o requinte da rica província burguesa e a rusticidade camponesa, 

afirmam antes de tudo a solidariedade territorial, o vínculo especial e memorial. 

(CSERGO, 1998, p. 811).  

 

Depois da Revolução Francesa92, as autoridades ficaram inquietadas com o assunto da 

construção nacional do país. A reorganização do território levou a uma divisão administrativa 

e a definição das diversidades locais, que tornaram a aparecer nas estatísticas departamentais e 

nos inventários. Os costumes e as riquezas naturais de cada localidade são vinculados ao 

território, bem como à sua história e à gastronomia (CSERGO, 1998). Nesse contexto, é 

possível observar o surgimento da organização da cozinha regional Francesa, pois conforme 

Csergo:  

 
Versão culinária dessa nova formulação das diversidades culturais que marca 

a década revolucionária, as cozinhas e as especialidades alimentares da “terra” 

ou das “províncias” – que, por comodidade, designaremos por “regionais”, 

embora ainda não existam as regiões oficiais – encontraram, desde então, sua 

inscrição nessa redefinição da complementaridade das diversidades que 

fundamenta a nação histórica, essa coletividade de homens unidos por uma 

continuidade, um passado e um futuro. (CSERGO, 1998, p. 806, grifos do 

autor). 

 

Corroborando a importância da cozinha francesa93 para o contexto da cozinha regional, 

Pitte (1993, p. 26) destaca: “Se pudermos falar de ‘cozinhas regionais’ voltaremos a essa nação, 

é fato certo que elas não são mais variadas na França do que em outros lugares no mundo”.  

Assim, surgem obras literárias que fornecem receitas e dados dos produtos locais, ainda 

com um complemento referente à história dos costumes alimentares à mesa. Dentre as obras é 

possível destacar L`Ancienne Alsace à Table, de Charles Gérad (1862), e, também, La Table au 

pays de Brillant- Savarin, de Lucien Tendret (1882) - dois clássicos editoriais regionais ainda 

hoje reeditados (CSERGO, 1998). Ainda, segundo Pitte (1993), é importante destacar que uma 

parte das obras da história da cozinha francesa abordava receitas de cunho dietético vindo desde 

a época da Antiguidade até a La Grande Cuisine Minceur, de Michel Guérard. 

                                                           
92  A Revolução Francesa ocorreu no dia 14 de julho de 1789, com o povo derrubando o prédio da Bastilha, foi um 

dos momentos mais importantes da história, tendo marcado o fim da monarquia na França. Seus ideais de 

igualdade, de liberdade e de fraternidade espalharam-se por boa parte do mundo.  
93  Sobre o contexto do serviço conhecido desde a Idade Média até o serviço “à francesa”, é importante destacar 

que se traz simultaneamente vários pratos, em que os comensais podem consumir na ordem que desejam, sendo 

servidos por eles próprios ou auxiliados pelos seus criados. O serviço “à russa” foi introduzido pelo príncipe 

Kourakine, em 1890, embaixador da Rússia. Os pratos quentes são apresentados sucessivamente, de forma que o 

comensal consiga comer sem que o alimento esteja frio (PITTE, 1993).  
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Na França, no princípio do século XX e até os anos 30, multiplicaram-se as edições 

correspondentes a preparações regionais. Em 1928, aconteceu um concurso radiofônico em que 

as famílias participavam para revelar seus costumes culinários, que, mais tarde, foram lançados 

na obra Les Plats Régionaux de France, de Austin Croze, e, ainda, Trésor Gastronomique de 

la France, de Croze e Curnonsky (1933), legitimando um receituário de pratos regionais 

autênticos (CSERGO, 1998). 

Franco (2001) ressalta outros fatores que impulsionaram as descobertas das cozinhas 

regionais, como as viagens de automóveis e o surgimento dos guias turísticos94, a 

descentralização dos padrões culinários e, ainda, a associação do turismo a da gastronomia.  Na 

França95, começam a surgir restaurantes renomados em aldeias e próximos de estradas, o que 

fomentará o aparecimento de verdadeiras dinastias da culinária, com o advento de grandes 

chefs96 de cozinhas, assumindo o papel central dos estabelecimentos.  

Com uma cozinha regional mapeada e reconstituída, foi possível realizar uma ligação 

entre a modernidade urbana e a tradição de suas localidades, mantendo um elo que, através do 

tempo, permitiu a evolução dos grandes centros urbanos e a manutenção dos pratos regionais. 

Para Franco (2001), ainda existe a possibilidade de pratos regionais tornarem-se 

internacionalizados, como, por exemplo, as especialidades da cozinha indiana inseridas no 

Ocidente. 

                                                           
94  Os guias que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, continham informações gastronômicas, descreviam 

os restaurantes, sua decoração, ambiente e o estilo da cozinha de seus chefs.  O mais renomado guia surgiu na 

França em 1900, criado por André Michelin, fabricante de pneus, que teve a brilhante ideia de fazer a propaganda 

de seus produtos por meio da publicação de um manual de endereços de hotéis, restaurantes, postos de gasolina e 

oficinas mecânicas (FRANCO, 2001).  Outro guia representativo, o Gault et Millau, teve um importante papel no 

desenvolvimento da cozinha regional francesa, introduzindo o movimento da nouvelle cuisine, em 1980, que 

enaltece a cozinha regional, por intermédio da expressão nouvelle cuisine de terroir – nova cozinha regional, 

aproveitando alguns cozinheiros profissionais para escrever sobre o tema (POULIN, 2004). 
95 “Come-se bem nas regiões francesas”, não somente porque se está próximo do lugar de produção, mas também 

porque os que ali vivem parecem, aos olhos dos habitantes das cidades, guardiões de um patrimônio gastronômico, 

talvez até mesmo de uma ‘sabedoria’, na qual intimamente o sentido e os sabores se misturam” (POULIN, 2004, 

p. 34, grifos do autor). Essa, infelizmente, não é realidade de Treze Tílias! O papel das pessoas mais antigas tem 

de ser exatamente o de guardiões de um patrimônio representado pela gastronomia de origem austríaca. É 

interessante observar que, em relação à música e à escultura em madeira, a situação é totalmente diversa. No caso 

da música, existe um intercâmbio cultural que assegura a vinda de um maestro procedente da Áustria para a 

realização de oficinas como forma de garantir o aprimoramento dos músicos que integram a banda municipal. Já 

no caso das esculturas em madeira, apesar de não existir nenhuma escola profissionalizante, percebe-se que a 

tradição ainda está viva pois é um legado que passa de geração à geração.   
96 Os chefs de cozinha franceses que se destacaram durante o século XIX foram:  Marc- Antoine Carême, que 

contribuiu com a criação de três dos molhos básicos: espanole, velouté e bechamel. Além dos molhos de base de 

ovo (mayonnaise, hollandaise e béarnaise). Ainda, Urbain Dubois e Jules Gouffé realizaram um trabalho 

importante de aprimoramento e teorização da cozinha francesa, editando livros referentes à culinária. Menciona-

se, ainda, Alexandre Dumas, Le Grand Dictionnaire de Cuisine, e, por fim, Joseph Favre, Dictionnaire Universel 

de Cuisine et d´Hygiène Alimentaire (FRANCO, 2001). 
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Leal (1998) reforça que foi a partir da internacionalização97 da cozinha no século XX, 

que grandes chefs98 utilizaram seus conhecimentos gastronômicos e a suas criatividades para 

adaptar pratos de diversas regiões. O propósito era criar novas e originais99 preparações, 

utilizando o que é produzido no local, sendo a essência desse movimento manter uma cozinha 

voltada à inovação100, sem afastar-se dos aspectos regionais.  

A cozinha conhecida como internacional encontrará na hotelaria sua principal parceira 

de divulgação. É rapidamente vinculada e aceita pelos viajantes devido à sua praticidade e 

padronização de sabores das preparações regionais. O sucesso dessa gastronomia101 está ligado 

aos aspectos relacionados ao modo de preparo dos alimentos, à utilização de utensílios 

específicos na preparação dos pratos e ao uso adequado de ingredientes. Sua essência será 

constituída com base na culinária francesa.102
 

Para Cascudo (1983), nem sempre a comida encontrada EM um hotel corresponderá 

etnograficamente ao passado de povo disseminado em seu território. Em sua análise sobre a 

                                                           
97 “A cozinha internacional é um tipo de cozinha que facilita a alimentação dos viajantes, turistas ou não, porque 

sabem que nela poderão encontrar pratos de sabor que eles conhecem bem. Nela, todos os bifes se parecem e todas 

as sopas se confundem nos pormenores de seus ingredientes. Isso acaba facilitando a comunicação e a compreensão 

entre os povos, fazendo a cozinha internacional ser muito bem aceita pela maioria das pessoas” (LEAL, 1998, p. 

55).  
98George Auguste Escoffier, grande chef de cozinha da virada do século, foi convidado por Cesar Ritz para chefiar 

o Grand Hôtel em Monte Carlo. Suas maiores contribuições foram nos aspectos da organização da cozinha 

profissional, dividindo a cozinha em setores: o do garde manger, responsável pelos pratos frios; o do entremettier, 

com a função das sopas, legumes; o do rôtisseur, encarregado dos assados, grelhados e fritos; o do saucier, 

responsável pelos molhos; e do pâtissier, que é responsável pela pastelaria. Seu livro Guide Culinaire tornou-se a 

bíblia indispensável para o treinamento de profissionais. Teve um papel muito importante na difusão da cozinha 

francesa pelo mundo (FRANCO, 2001). “Escoffier diz em suas memórias haver ‘semeado’ cerca de 2 mil 

cozinheiros pelo mundo” (FRANCO, 2001, p. 222).  
99 “Na Europa os modelos tradicionais só são considerados autênticos quando se reportam à civilização rural; além 

disso, presume-se que a industrialização da alimentação acabe por destruí-los por nivelamento e aculturação [...]” 

(FISCHLER, 1998, p. 860). 
100 “A inovação, isto é, os pratos que vêm de fora, se adaptam ao paladar local, sendo sincretizados segundo as 

regras culinárias vigentes. O peso dos costumes os enraíza à terra” (ORTIZ, 1996, p. 78). 
101 “A gastronomia, como a melomania, é uma forma de estetismo que se adquire pelo cultivo permanente e 

intensivo dos sentidos, no caso, em primeiro lugar, o paladar” (PITTE, 1998, p. 16). 
102 O chef Paul Bocuse dirige o seu restaurante em Collonges-au-Mont-d´Or, ao sul de Lyon, desde 1959. É 

reconhecido mundialmente por ter ajudado a difundir a cozinha francesa para outros continentes, como Japão, 

Hong Kong, Estados Unidos, Brasil. Ainda, ele contribuiu para um movimento que surgiu na França no século 

XX, chamado nouvelle cuisine, que tinha como base valorizar pratos em que os alimentos fossem preservados ao 

máximo, eliminando excessos de temperos, suavizando os molhos com menor teor de gordura. A preocupação 

com a apresentação dos pratos é um ponto alto desse movimento, cujas cores dos alimentos passaram a ter grande 

importância e a quantidade de alimento servida também foi diminuída. As técnicas de cozinhas foram aprimoradas 

e adaptadas aos novos hábitos alimentares sofrendo uma influência asiática, em que passou a ser introduzido o 

método de cocção a vapor e o cozimento de legumes crocantes, sendo, ainda, várias frutas e especiarias 

introduzidas no movimento culinário (LEAL, 1998).  
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cozinha internacional, o autor salienta que os hóspedes de um determinado momento não têm, 

em sua maioria, interesse em conhecer o cardápio de determinadas localidades. 

 

Faz-se a volta ao Mundo comendo-se o mesmo bife com purê de batatas e mastigando 

o infalível hors-d´oeuvres. É a cozinha “internacional” que não tem pátria nem 

história consagradora. Seu emblema é a utilidade do alimento fácil que as viagens 

acostumam. (CASCUDO, 1983, p. 426, grifos do autor).  

 

O processo de modernização103 mundial no início do século XX preocupa-se somente 

em valorizar as especialidades culturais capazes de ter um papel integrador, deixando às outras 

especificidades locais o registro pitoresco das tradições populares e dos folclores regionais. Os 

principais fatores que influenciaram a modernização são o progresso das técnicas industriais e 

agrícolas, a expansão das trocas comerciais fomentado pela rápida comunicação através dos 

diferentes meios de transportes e da mobilidade urbana (FISCHLER, 1998). A globalização 

mundial permitiu que as cozinhas em diferentes países ficassem cada vez mais semelhantes, ou 

seja, ocorreu certa padronização nos sabores mundiais.  

 
Em diferentes partes do mundo, podemos saborear uma autêntica moqueca do Brasil, 

uma paella da Espanha, uma lasanha da Itália, um porco agridoce da China, uma 

conserva de pato da França, um cachorro quente dos Estados Unidos, uma açorda de 

bacalhau de Portugal, um Kibe do Líbano, um sushi do Japão, um strudel de maçã da 

Alemanha ou um arroz doce à moda grega. E tudo muito parecido de um lugar para 

outro, sem grandes mudanças de paladar! (LEAL, 1998, p. 99). 

 

Segundo Ortiz (1996), durante o século XX, o fenômeno chamado de “mundialização” 

ajudou a fomentar a diversificação de produtos. A região deixava de ser representada pelos 

alimentos cultivados e produzidos em suas localidades. Nesse contexto, a cozinha tradicional, 

conhecida por seus pratos típicos, transformou-se para uma escala industrial. “Os alimentos 

descolam de suas territorialidades para serem distribuídos em escala mundial. Não existe 

nenhuma “centralidade” nas cervejas, chocolates, refrigerantes.” (ORTIZ, 1996, p. 80). Para o 

autor, quando se faz uma análise sobre modernização dos países subdesenvolvidos nos anos de 

50 e 60, os hábitos alimentares representam uma barreira cultural ao progresso. Nesse sentido, 

a alimentação tem um papel importante para a sociedade, revela e preserva os seus costumes 

permitindo fixar suas características culturais traduzidas na estabilidade de um grupo. No 

entanto, o processo de globalização fomentou a indústria agroalimentar a desencadear uma 

                                                           
103 “Na década de 1830, os progressos consideráveis dos transportes – estradas, canais e navios a vapor – e da 

agricultura começaram a transformar a economia de subsistência, que tinha caracterizado a maioria das fazendas 

do país, em economia de mercado, e a estimular o rápido desenvolvimento do comércio e da indústria [...]” 

(LEVENSTEIN, 1998, p. 826-827).   
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distribuição em larga escala, em que determinadas especialidades regionais foram padronizadas 

e adaptadas e enviadas para outros continentes.  

 
Os queijos tradicionais, que se tornaram raríssimos e caros, são substituídos por 

sucedâneos pasteurizados; ora, esses queijos franceses industrializados são 

consumidos na Alemanha, assim como no mais longínquo Midwest. Pelo viés da 

Findus, a Nestlé espanta-se com as vendas tão significativas de mussaka congelada na 

França. O musli suíço introduz-se cada vez mais nos breakfasts britânicos e nos cafés 

da manhã franceses. O mercado agroalimentar planetário serve-se dos folclores 

culinários – cuja desintegração foi facilitada por esse mesmo mercado – para 

impulsionar, no mundo inteiro, em condições vantajosas, determinadas versões 

homogeneizadas ou edulcoradas de tais tradições alimentares. (FISCHLER, 1998, 

p.859, grifos nossos).  

  

Para Franco (2001), é possível afirmar que a evolução agroalimentar ajudou a 

influenciar a alimentação dos povos no século XX. No mundo inteiro, multiplicaram-se a 

utilização dos produtos prontos para serem consumidos e o surgimento de inúmeros 

estabelecimentos que servem pratos feitos. O sucesso dos estabelecimentos chamados de fast-

food104 acabou gerando a expressão conhecida como a “Mcdonaldização”105 da sociedade 

moderna.  

Saber administrar a relação do presente com o passado, a tradição e a mudança, é uma 

tarefa que cabe tanto à nossa geração quanto às precedentes. Executá-la de forma 

razoável e equilibrada é, em primeiro lugar, uma marca de inteligência. Isso permite, 

igualmente, enriquecer nosso patrimônio gastronômico e aprofundar essa “honesta 

volúpia” à qual o humanista Platina dedicou no século XV um livro famoso. 

(FLADRIN; MONTANARI, 1998, p. 869, grifo dos autores). 

 

Para Poulain (2004), foi por meio dos progressos da indústria agroalimentar que novas 

técnicas de conservação possibilitaram um melhoramento no acondicionamento dos meios de 

transportes que resultaram na redução da pressão do nicho ecológico. 

  
Os alimentos se deslocam de um país para outro e fazem, no curso de sua vida, que 

vai da semente para os vegetais ou do nascimento para os animais, até os pratos 

cozidos, viagens consideráveis. Para os que dispõem de recursos financeiros, os 

feijões-verdes do Senegal e as cerejas do Chile, por exemplo, são apresentados nas 

prateleiras européias em pleno inverno, no mês de dezembro. O suco de laranja 

                                                           
104 Para Franco (2001), o progresso das redes “fast-food” não pode ser considerado um retrocesso na alimentação 

gastronômica, pois apresenta qualidades compatíveis com o ritmo urbano das sociedades atuais, a onde a rapidez 

e a padronização são elementos chaves. Seu sucesso é impulsionado por uma sociedade pós-industrial, cuja 

autonomia financeira da população jovem estimula o surgimento dessas redes, onde comer fora tornasse um ato 

de independência. 
105 “Termo usado por Ritzer [...] é neologismo que encontrou rápida e ampla utilização, sobretudo no campo da 

sociologia e da administração. As várias traduções do livro de Ritzer contribuíram para divulgar esse conceito 

mundialmente. A Mcdonald’s não é pioneira do gereciamento científico. No entanto, desde a fundação de seu 

primeiro estabelecimento em Pasadena, na Califórnia, em 1937, a empresa soube aperfeiçoar os princípios da 

racionalização do trabalho enunciados por Frederick Taylor (1856-1915) e por Henry Ford (1863-1947)” 

(FRANCO, 2001, p. 230).  
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produzido na Califórnia chega na Europa como um produto fresco acondicionado em 

caixinhas. (POULAIN, 2004, p. 29).  

 

A internacionalização da alimentação106 gerou um novo significado para as sociedades 

contemporâneas. “O alimento moderno está deslocado, ou seja, desconectado de seu 

enraizamento geográfico e das dificuldades climáticas que lhe eram tradicionalmente 

associadas” (POULAIN, 2004, p. 29).  Para o autor, esse momento é marcado pelas indústrias 

agroalimentares transnacionais107, que introduzem no mercado uma gama de produtos 

industrializados em todo planeta. É possível destacar a comercialização de carnes, peixes 

congelados, queijos, Coca-Cola, Ketchup, hambúrgueres, pizzas e dentre outros. 

Corroborando no sentido da evolução na esfera alimentar, é possível afirmar que a partir 

da industrialização dos alimentos é que se iniciou o processo de padronização e de 

homogeneização108 dos produtos. “As regulamentações sobre higiene e as políticas de 

qualidade colocadas em prática pelo setor industrial procuram garantir a estabilidade das 

características sensoriais e microbiológicas dos produtos ao longo de toda sua vida” 

(POULAIN, 2004, p. 30). Os novos fenômenos das indústrias de alimentos vêm ao encontro 

das características de consumo das sociedades modernas, onde o crescimento contínuo e o 

progresso desenfreado são elementos marcantes da atividade. 

Poulain, referindo-se, ainda, aos efeitos da industrialização na alimentação, destaca o 

papel das culturas alimentares locais como uma forma de resistência identitária 

 
[...] os cozidos, os pães do campo, a broa de manteiga, surgem na mesa 

burguesa; as batatas assadas, os diversos assados em fogo à lenha, os legumes 

“naturais”, a procura gourmand de vinhos, azeites, embutidos, produtos 

                                                           
106 “Rompe-se assim a relação entre lugar e alimento. A comida industrial não possui nenhum vínculo territorial. 

Não quero sugerir que os pratos tradicionais tendem com isso a desaparecer. Muitos deles serão inclusive 

integrados à cozinha industrial. Mas perdem sua singularidade. Existiria alguma ‘italianidade’ nas pizzas Hut, ou 

‘mexicanidade’ nos tacos Bell? Têm algum sabor do império celestial? [...]” (ORTIZ, 1996, p. 81, grifos do autor). 
107 Há que se considerar também o avanço técnico e científico que permitiu o cultivo e o melhoramento genético 

de várias espécies de sementes em todo planeta.  
108 “O próprio McDonald’s, que aparece como uma caricatura da homogeneização, tem de colocar em prática 

estratégias de microdiversificação para adaptar-se aos gostos dos mercados locais. A estratégia de partida desta 

cadeia de restaurantes rápidos, de inspiração ‘marketing da oferta’, considerou sua oferta – ou seja, sua gama de 

produtos que resultou de uma organização bastante sofisticada -, como imutável, estabelecendo como objetivo 

próprio eliminar os obstáculos para sua aceitação ao apostar na comunicação” (POULAIN, 2004, p. 31, grifos do 

autor).  Apesar dessa política de empresa observa-se, contudo, que, nos últimos anos, ela teve de adaptar-se às 

novas exigências de mercado e aos preceitos da boa saúde alimentar, alterando ingredientes e o modo de preparo 

de seus produtos. “Interessa menos no caso McDonald’s sua americanidade, do que o fato de ele exprimir um novo 

padrão alimentar, o fast-food. Durante os anos 20 e 40, os Estados Unidos conhecem profunda mudança dos hábitos 

alimentares, fenômeno ligado à emergência das grandes companhias processadoras de comida (Nabisco, por 

exemplo) e à vida na cidade. Não há tempo para se comer em casa, daí a necessidade de se conseguir uma boa 

refeição a preços módicos. A modernidade impõe seu ritmo aos costumes arraigados. Os primeiros drive-in já 

exprimem uma adequação da refeição ao movimento dos automóveis” (ORTIZ, 1996, p. 82, grifos nossos). 
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coloniais em oposição aos produtos industriais; tudo isso traduz a nova 

valorização da simplicidade rústica e da qualidade natural que deixam de ser 

desprezadas em relação à sofisticação e à arte complexa da alta gastronomia. 

(POULIN, 2004, p. 33, grifo do autor).     
   

O próximo capítulo trata, assim, de analisar os hábitos alimentares na antiga colônia de 

Treze Tílias, identificar os principais pratos típicos realizados atualmente no munícipio bem 

como os seus ingredientes. Nesse contexto, serão abordados a origem dessas preparações e os 

acontecimentos históricos e sociais dos costumes trazidos pelos imigrantes austríacos. É 

importante ressaltar que, antes da vinda desses imigrantes austríacos, várias preparações já 

tinham sido transformadas por aspectos correspondentes às constantes guerras que a Europa 

passava. Sobre as preparações típicas de Treze Tílias é necessário verificar se estas sofreram 

modificações ao ponto de transformar ou desconfigurar os pratos típicos presentes na cidade de 

Treze Tílias. 
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O desenvolvimento do trabalho desta pesquisa levou à constatação de que para 

aprofundar o conhecimento acerca da temática seria imprescindível recorrer a entrevistas com 

membros da comunidade local, a fim de extrair informações mais detalhadas. Tal decisão está 

relacionada ao entendimento de que a história oral é um valioso instrumento para desvendar a 

realidade. Do ponto de vista de Montenegro (1994), “[...] a história oficial está sempre em 

sintonia com o fato como ocorrência e não se preocupa com a maneira como esse fato atuou no 

imaginário e no comportamento social da população”. Para Moss (1974), por meio da história 

oral é possível preencher os espaços deixados pelos documentos formais e, ainda, preservar 

depoimentos que se perderiam, pois, para esse autor, o cidadão comum é considerado o real 

protagonista da história humana. A partir dessa perspectiva, deu-se a elaboração de 

questionários com perguntas semiestruturadas e o roteiro de entrevistas como instrumentos de 

pesquisa.  A aplicação do questionário e a realização das entrevistas com alguns moradores de 

Treze Tílias foram realizados em abril de 2014.  

A escolha dos entrevistados deu-se a partir da definição de alguns critérios: a idade dos 

indivíduos, pois os mais idosos podem relatar lembranças vividas do seu passado.  Também 

foram entrevistados os proprietários dos restaurantes com maior demanda de clientes no 

município. Buscou-se, igualmente, entrevistar profissionais das áreas de Gastronomia e de 

Turismo e, ainda, famílias de origem austríaca. Nessa etapa109 do trabalho, as informações 

obtidas através dos depoimentos dos imigrantes e/ou seus descendentes diretos da Áustria 

forneceram a base para a definição dos resultados para o alcance dos objetivos propostos. As 

entrevistas foram filmadas e os questionários preenchidos de modo a assegurar a obtenção de 

dados sobre a “Gastronomia Típica local”. Foi realizado, também, um levantamento dos hotéis 

com maior fluxo de turistas, verificando-se o cardápio típico que possuem. A estrutura do 

questionário foi avaliada por intermédio de um pré-teste, ou seja, foi aplicado antes com uma 

amostra alvo da pesquisa. 

                                                           
109 A entrevista foi conduzida em torno de um roteiro pré-estabelecido com as mesmas perguntas do questionário 

(ver Apêndice A). Em algumas oportunidades, os relatos foram gravados em vídeo. No decorrer da aplicação e do 

preenchimento do questionário, surgiram outras indagações, o que estimulava o informante a falar livremente 

acerca do assunto. 
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Dentre os entrevistados, salienta-se a Consulesa da Áustria no município de Treze 

Tílias, Sr.ª Ana Lindner Picheler Von Tanenberguer, que desempenha um papel fundamental 

no munícipio, tanto no que se refere aos aspectos culturais como turísticos. As frequentes 

viagens realizadas pela consulesa à Áustria e o contato com os moradores de Treze Tílias que 

imigraram em busca de trabalho naquele país tornaram-na uma referência local, fato que exigiu 

sua participação nesta pesquisa.  Foram realizadas ainda 8 entrevistas com pessoas que exercem 

funções administrativas no município, relacionadas ao turismo e à gastronomia. A Secretária 

de Turismo, Dirlei Barbieri Rofner, foi entrevistada pelo seu conhecimento na área do Turismo 

e também por estar buscando melhorias para a Gastronomia Típica. Foi igualmente entrevistada 

a ex-proprietária do mais antigo restaurante típico da cidade, a Sr.ª Clotilde Kandler e o seu 

marido austríaco Sr. Rudolf Illetschko, que, por mais de 25 anos, mantiveram um restaurante 

chamado Kandlerrhof que buscava apresentar pratos da culinária austríaca em Treze Tílias. O 

conhecimento que eles detinham acerca das receitas típicas bem como dos seus ingredientes 

autênticos fizeram com que a comunidade local fosse considerada um ícone da gastronomia 

típica.  

 

3.1 HÁBITOS ALIMENTARES DA ANTIGA COLÔNIA AUSTRÍACA      

 

Diante da realidade socioeconômica relatada pelos entrevistados, foi possível constatar 

que não havia muita fartura na colônia tirolesa, visto que cada família dependia essencialmente 

do seu próprio trabalho bem como das condições climáticas para obter sucesso nas plantações 

principalmente de arroz, de trigo e de milho. Também plantava-se batata, batata-doce, vagens, 

feijão, mandioca e inhame. 

O tirolês que emigrou da Áustria110 para terras brasileiras na região de Treze Tílias tinha 

a barreira continental apenas como o começo de sua história. A região escolhida pelo fundador 

da colônia, Andreas Thaler, possuía características parecidas com a da terra natal, entretanto, 

estavam longe de ser iguais aos Alpes da região do Tirol, onde a altitude é elevada e os invernos 

                                                           
110 O país foi colonizado pela primeira vez antes de 2000 a. C., pelos povos ilírios que migraram da região balcânica 

e que tinham no seu ofício atividades como a mineração de cobre, sal e também ajudaram estabelecer uma 

economia agrícola. Povos de outros países fizeram parte da colonização do território austríaco, dentre os quais é 

possível destacar a Alemanha, a Escandinávia, a França e a Espanha, que iniciaram a sua ocupação no país entre 

500 a. C. e 200 a. C. O rio Danúbio até 433 d. C. representava a fronteira do norte do Império Romano. Após, a 

região foi dominada por tribos eslavas e germânicas.  (BOTTINI, 2009).  
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são rigorosos. Algumas semelhanças, porém, permitiram manter as características da cultura 

tirolesa em terras brasileiras, tais como o manejo do gado leiteiro e ainda a agricultura. 

Na colônia austríaca, apesar dos desafios encontrados naquela época, foram construídos 

uma casa de comércio, uma marcenaria, uma selaria, uma sapataria, um curtume, um açougue 

e uma ferraria, além da construção de um moinho com o nome de Vale do Moinho, muito 

utilizado para moer o trigo, o centeio e o milho. Somente em 1937, com a construção da estrada 

para veículos motorizados até a estrada de ferro, que os colonizadores concluíram a construção 

de uma serraria. Foram produzidos cerca de 120.000 mil caixas de laranjas, as quais foram 

enviadas para a empresa Dierberger na cidade de São Paulo. 

A agricultura na colônia tirolesa possibilitava uma fonte de renda familiar. O comércio 

normalmente acontecia em forma de troca, entre as famílias que, em sua maioria, eram 

numerosas. O elevado custo para manter todos os membros da família fazia com que tudo fosse 

muito bem aproveitado e/ou reutilizado. No caso das roupas, estas passavam do mais velho para 

os mais novos e assim por diante. A comida era racionada ao ponto de que nada fosse 

desperdiçado, como era o caso do abate do porco, quando todo o animal era aproveitado, sendo 

cada parte direcionada para uma receita específica. Muitos na colônia relatam as dificuldades 

passadas durante a guerra, quando o alimento e a água potável eram escassos, sendo 

considerados artigos de luxo. Isso explica por que tudo era utilizado com muita parcimônia. 

As casas de madeira da antiga colônia eram construídas sobre cepos de madeiras a fim 

de protegê-los de animais não desejados. A cozinha era equipada normalmente com fogão a 

lenha. As formas mais comuns de cozinhar os alimentos eram assar e fritar. A defumação 

também era utilizada em pedaços de lombo de porco e algumas salsichas, para conservar e 

adicionar sabor aos alimentos. A banha de origem animal tinha um importante papel, pois era 

utilizada como gordura no preparo de pratos e ainda na elaboração de pães. Cozinhava-se em 

panela e frigideira de ferro.  

No dia-a-dia quem organizava e preparava as refeições era a mulher, conservando a 

tradição de reunir a família ao redor da mesa. Naquela época, o ato de alimentar-se era 

valorizado ao extremo, sendo um dos únicos momentos que todos estavam presentes. 

Normalmente o mais velho fazia uma oração para agradecer a Deus pelo alimento, em seguida 

todos rezavam o Pai Nosso. O respeito com as pessoas mais velhas sempre era colocado como 

um aspecto importante na casa dos imigrantes. 
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O café da manhã dos imigrantes na colônia sempre foi bastante substancioso, devido à 

energia a ser consumida no trabalho braçal realizado na agricultura. O café coado era tomado 

com leite proveniente das vacas de suas pequenas propriedades. Era muito comum na colônia 

a elaboração dos derivados do leite, tais como: a manteiga, a coalhada, a nata fresca e o queijo. 

Cada família tinha sua receita e o seu modo de preparo. Existia uma rica cultura gastronômica 

envolta dos derivados do leite na colônia. Um outro alimento presente no café da manhã na 

maioria das casas dos imigrantes são os ovos, normalmente consumidos em forma de omelete, 

com pedaços de bacon ou de algum embutido, ou queijo e um pedaço de pão. Em algumas 

casas, a farinha de trigo foi substituída pelos imigrantes pela farinha de mandioca, sendo essa 

utilizada no preparo de pães juntamente com o trigo. Outro destaque no café da manhã são as 

geleias, produzidas a partir das frutas colhidas em diferentes épocas do ano. À fruta da estação 

era adicionado o açúcar. O longo processo de cozimento da fruta permite que a compota seja 

guardada por um longo período de armazenamento. Utiliza-se a geleia sobre uma camada de 

pão com um pouco de nata fresca, preparo esse muito apreciado pelos imigrantes. 

Em um dos relatos com os entrevistados, a imigrante Lili Maresch observou que, quando 

chegou à colônia de Babenberg no interior de Treze Tílias, seu pai teve muitas dificuldades 

com o cultivo de legumes genuinamente brasileiros. Ela cita o caso da mandioca, cujo cultivo 

era desconhecido pelos austríacos, bem como preparo da farinha antes de chegar ao Brasil. 

Quando seu pai deparou-se com o manejo do tubérculo, foi orientado para plantá-lo em um 

buraco com cerca de dois metros de profundidade. O resultado foi trágico, pois jamais a 

mandioca iria nascer plantada daquela forma. Esse episódio vem reforçar as dificuldades 

encontradas pelos pioneiros que deram origem à cidade, bem como por aqueles que relatam a 

história de seus colonizadores. 

Na colônia, o imigrante introduziu também na sua alimentação o hábito brasileiro: o 

cultivo e o consumo do feijão com arroz. Esses alimentos estão ainda presentes nas casas dos 

habitantes da cidade bem como nos restaurantes dos hotéis da cidade. Outro hábito introduzido 

na alimentação dos colonizadores constitui uma herança espanhola, difundida pelos 

colonizadores gaúchos por toda a Região Oeste de Santa Catarina. Trata-se do churrasco, que, 

no início da colonização, era feito em espetos confeccionados com madeira, nos quais era 

colocado um pedaço de carne com sal grosso. Era assado sobre o chão ou empilhavam-se tijolos 
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para colocar o espeto sobre a brasa. Esse modo de assar a carne, “o churrasco”111, foi talvez o 

que fez mais sucesso entre os colonizadores, sendo frequente em inúmeros registros de 

fotografias e de cartas que as famílias enviavam para os seus parentes na Áustria. Ainda, na 

colônia, outro hábito introduzido na cultura dos imigrantes austríacos na cidade de Treze Tílias 

diz respeito ao consumo da erva-mate112 - conhecido como “chimarrão”, seu consumo estava 

relacionado às suas propriedades estimulantes da erva-mate, visto que, naquele momento de 

construção da colônia tiroleza, todo trabalho realizado pelos colonos exigia força braçal. 

 

3.2 PREPARAÇÕES TÍPICAS COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE NA CIDADE DE 

TREZE TÍLIAS 

 

 Conforme dados obtidos por meio da aplicação do questionário, os pratos típicos de 

origem austríaca com maior destaque na gastronomia local na atualidade são os que constam 

do quadro 1 que segue. 

 
Quadro 1 - Pratos austríacos de maior destaque na gastronomia típica de Treze Tílias 

Nome do Prato e/ou preparação Definição 

KNÖDEL – Normalmente é servido como 

acompanhamento e/ou guarnição dos pratos 

típicos. Pode-se ainda servir essa preparação em 

algumas sopas aromatizadas com caldo de frango 

ou carne bovina, salpicado de queijo parmesão e 

cebolinha francesa. 

Massa fresca elaborada em formato de 

almôndegas, feitas a partir de pão amanhecido, 

farinha de trigo, ovos, bacon defumado, salsa e 

cebolinha.  

SPÄTLZE - É cozido normalmente em água 

fervente, sendo servido como acompanhamento e 

diferente dos pratos. Ainda pode ser preparado e 

servido em caldos aromatizados, tais como no 

preparo de sopas.  

 

 

Massa caseira elaborada com ovos e farinha de 

trigo. A massa, depois de pronta, é passada sobre 

uma máquina de inox com pequenos buracos. Seu 

formato é semelhante a pequenos nhoques.  

                                                           
111 “O churrasco faz parte da vida gaúcha desde sempre, mas a carne de vaca, hoje preferida, só começou a tomar 

parte nas refeições bem depois de 1682, quando chegaram as primeiras cabeças de gado, e também os primeiros 

cavalos, trazidos do sul através do rio Uruguai. Durante muito tempo, do boi se aproveitava tudo, couro, chifres, 

ossos, mas a carne não tinha o menor valor, era distribuída entre peões e ficava nisso. No início do século XIX, é 

que a carne começou a ter valor comercial, com a prosperidade das vacarias, quando a região começou a 

praticamente abastecer o país inteiro.” (FERNANDES, 2002, p.203).  
112  “O mate é a infusão por excelência do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e do Sul do Brasil (onde é conhecido 

como o nome de chimarrão), que, de modo geral, ingere-se no âmbito privado e já em sua forma de preparar emite 

mensagens desde quem o oferece até quem o recebe. É preparado a partir da erva Ilex Paraguayensis, pertencente 

à família das Aquifoliáceas. [...] A princípio crescia em forma selvagem, até que os jesuítas começaram a cultivá-

la no século XVII. Já em meados do século XVIII o mate era uma infusão popular entre membros de todas as 

classes sociais. É uma espécie de chá verde, servido e uma cabaça com uma bombinha dentro. [...] O mate é a 

bebida por excelência no âmbito rural e é mostrado continuamente nos postais como símbolo do “ruralismo”. No 

Rio Grande do Sul é utilizado a qualquer momento como símbolo de toda a região, e é o souvenir favorito em lojas 

de lembranças e de artesanato” (SCHLÜTER, 2003, p. 40-41).  
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Nome do Prato e/ou preparação Definição 

CHUCRUTE – Repolho curtido e temperado, 

servido como acompanhamento de pratos típicos. 

É refogado com cebola e bacon defumado. Deve 

ser cozido lentamente a fim de eliminar um pouco 

da acidez proveniente do processo de fermentação 

natural do repolho. 

GOULASCH - Prato típico contendo músculo 

bovino cortado em cubos, servido normalmente 

com sptälze e arroz branco. 

Guisado bovino, cozido lentamente com cebola, 

em molho de especiarias com páprica doce e 

picante.  

 

APFELSTRUDEL -  Massa doce com recheio de 

maçã, normalmente servida com nata ou uma bola 

de sorvete de creme (ver figura 6 a seguir). 

 Massa doce realizada com ovos, manteiga, sal, 

açúcar e vinagre. Seu recheio leva maçã verde 

ralada com casca, uvas passas maceradas em 

cachaça, nozes picadas e farinha de rosca. A massa 

é aberta com as mãos até ao ponto de ficar 

transparente. Embaixo da massa é colocado um 

pano úmido, para facilitar na hora de fechar. O seu 

formato, depois de enrolado fica parecido com o 

de um rocambole. 

 SCHWEINSCHNITZEL – Escalopes de lombo de 

porco batidos com um batedor de carne a fim de 

ficarem finos, depois são empanados à moda 

vienense. 

Escalopes empanados com farinha de trigo, ovo, 

farinha de rosca. O escalope é frito em óleo vegetal 

e após colocado sobre papel toalha para retirada do 

excesso de óleo. Finalizando, utiliza-se suco de 

limão sobre a carne. 

Raiz-forte – raiz utilizada ralada na forma de pasta 

conservada com sal e vinagre. Utilizada para 

acompanhamento de pratos típicos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa. 

   

 

Figura 6 - Pedaço de Apfelstrudel com sorvete de creme 

 
Fonte: Acervo do autor. Foto retirada no restaurante do Hotel Tirol, Treze Tílias, em 2014. 

 

Continuação 
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Dória (2014) destaca no processo de tipificação113 das cozinhas regionais, alguns pratos 

e/ou preparações que se tornam representativos, motivo de orgulho para seu povo.  Quando 

uma localidade passa a ser representada por seus pratos, seus vinhos, seus ingredientes e/ou 

suas receitas, passam a ter sua identidade gastronômica caracterizada. Entretanto, para que 

exista coerência na caracterização de uma identidade culinária de uma região, é necessário um 

estudo do seu contexto sócio-espacial. Dória (2014) ressalta ainda que, no Brasil, a culinária 

regional é bastante variada e ampla, em forma de pratos e ingredientes. No entanto, o processo 

de tipificação da culinária regional ao ser simplificado acaba excluindo algumas preparações e 

ingredientes, ou introduzindo na sua culinária regional produtos trazidos de outras partes do 

Brasil ou por imigrantes europeus que ganharam destaque através do regionalismo político que 

leva à caricaturização dos Estados, com o intuito de promover o marketing turístico.  

Sobre o contexto de identidade e tipificação das cozinhas regionais no Brasil, é 

importante ressaltar o papel determinante das empresas de marketing turístico de cada Estado, 

já que, conforme Dória (2014, p. 164, grifos do autor), “[...] a consciência da importância do 

marketing no terreno da ‘tipificação’ é coisa recente, pois só agora surgiram estudos focados 

na indústria e seu papel na fixação da ‘mineiridade’ e da ‘baianidade’ no terreno culinário”. 

Alguns pratos da culinária regional brasileira foram se tornando mais valorizados, chegando ao 

ponto de representar até mesmo determinadas regiões geográficas do país. No entanto, o 

significado de algumas preparações típicas pode mudar conforme a percepção de cada pessoa, 

isto é, pode envolver aspectos relacionados a sua origem, ao seu grau de exigência e à sua 

percepção de identidades locais. Um turista estrangeiro pode pensar que a culinária brasileira 

de uma determinada região é autêntica. Já um cidadão nascido naquele mesmo local e/ou região 

pode ter uma perspectiva diferente em função do seu conhecimento sobre a cultural local. No 

quadro 2 a seguir, podem-se observar algumas simplificações de preparações da cozinha 

regional brasileira: 

 

 

 

 

                                                           
113 “Na Europa moderna, a ideia de tipicidade está na base da descrição dos produtos que compõem uma tradição 

cultural circunscrita a um território, ou a um terroir. Ela é fruto de uma análise minuciosa, feita por equipes 

multidisciplinares, que inclui a referência ecológica, histórica ou o uso – presente ou passado – de ingredientes, 

métodos ou receitas de produtos” (DÓRIA, 2014, p. 160). 
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Quadro 2 - Simplificação da cozinha regional brasileira 

Região Nome do prato e\ou preparação 

Goiás Arroz com pequi 

Minas Gerais Tutu com linguiça 

Região Sul Churrasco 

Região Norte Tacacá e Tucupi 

Ceará Baião de Dois 

Bahia Acarajé e Vatapá 

Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa. 

 

   A análise do quadro 2 permite afirmar que cada Estado brasileiro possui uma 

preparação correspondente a sua respectiva região. É importante ressaltar, porém, que o modo 

de preparo do alimento e a sua história podem ser completamente distintos, isto é, mesmo que 

pertençam ao mesmo estado, região ou localidade, fatores econômicos, geográficos e culturais 

podem promover transformações nos hábitos alimentares. 

Nesse contexto de simplificação da culinária brasileira, uma preparação típica realizada 

na região sul é representada pelo “churrasco” que, hoje em dia, é encontrado em numerosos 

estabelecimentos – as churrascarias a beira das estradas e também em algumas metrópoles do 

país ou até mesmo no exterior, que comercializam o seu preparo. É difícil afirmar que em toda 

a região Sul consome-se e/ou prepare-se a carne da mesma maneira. É importante destacar, 

pois, as diferentes possibilidades de preparar-se um Churrasco. Na vala, popularmente 

conhecido, consiste em colocar os espetos para repousarem na horizontal sobre o calor das 

brasas, sendo o alimento servido em pedaços. Já em regiões de Campo, a tradição do churrasco 

“fogo de chão” é uma das mais frequentes. Nesse caso, a carne é assada em enormes espetos 

que são cravados ao chão ao lado do braseiro ao céu aberto. Além desse processo conferir um 

sabor muito particular à carne, seu preparo exige longas horas assando ao lado do braseiro que 

é realizado com madeira. O gosto levemente defumado que a preparação adquire e o longo 

processo de cozimento da carne garantem um resultado bem peculiar. O gado de corte 

proveniente das áreas de Campo é apontado por especialistas gastrônomos como sendo uma 

carne de nível superior. O rebanho normalmente é criado solto e sua alimentação é baseada na 

pastagem natural. Outra característica dessa região é a formação do seu relevo, constituída por 

grandes extensões de planícies, o que permite que o rebanho locomova-se sem exercer esforço, 

o que resulta em uma carne macia e saborosa. Ainda algumas regiões do Estado do Rio Grande 

do Sul preparam o churrasco conhecido como a “parrilhada”, influenciada pelos costumes dos 

uruguaios, que utilizam uma máquina movida à manivela para regular a grelha em vários níveis 

e inclinações sobre o fogo. É possível encontrar alguns modelos de churrasqueiras improvisados 
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nas ruas, em forma de tonéis, nos quintais com apenas tijolos empilhados ou ainda aquelas que 

são construídas de alvenaria nos quintais, nas casas, cuidadosamente planejadas para que a 

fumaça não volte. Portanto, ao tipificar uma preparação ao um lugar de origem, deve-se levar 

em conta todos os aspectos inerentes a esfera alimentar de uma determinada população 

(POULIN, 2004).  

No caso da culinária de Treze Tílias, as preparações que são servidas nos 

estabelecimentos da cidade possuem quase os mesmos pratos típicos. Esse fato foi concluído 

por meio do levantamento realizado nos restaurantes e nos hotéis do município pelo 

pesquisador. Para tanto, a tipificação da culinária austríaca no município estabeleceu-se pelos 

próprios moradores da cidade. Apesar da variedade de pratos típicos não ser extensa, existiu 

um cuidado para não deixar as principais preparações desaparecerem. Portanto, o exemplo 

abordado nos parágrafos anteriores sobre a tipificação de pratos típicos de fato não aconteceu 

no município de Treze Tílias. Talvez um dos principais motivos seja a importância que é dada 

pelos moradores e pelos descendentes austríacos à essa culinária, visto que os aspectos culturais 

de seus imigrantes fazem parte do contexto cultural e social do município. 

 

3.2.1 Contexto cultural dos pratos típicos austríacos e suas possíveis transformações na cidade 

de Treze Tílias 
 

Ao realizar a pesquisa em hotéis e restaurantes na cidade de Treze Tílias, constatou-se 

que as preparações da culinária austríaca herdadas de seus colonizadores estão presentes nos 

dias de hoje. Entretanto, com o intuito de resgatar e preservar as tradições da culinária típica do 

município, foram observadas junto à comunidade as receitas típicas bem como as suas possíveis 

transformações. Segundo um relato de uma imigrante austríaca, “[...] uma forma encontrada 

para matar a saudade da terra natal foi estabelecida por meio dos pratos típicos que eram 

executados na casa dos imigrantes do município de Treze Tílias”. A comida típica austríaca114 

presente no município tem na sua origem características de um povo que passou por constantes 

conflitos de guerra, cujos pratos foram criados com ingredientes simples e disponíveis. Seus 

                                                           
114 A culinária regional da Áustria tem muitas semelhanças com a sua vizinha Alemanha. Porém, algumas regiões 

como a de Burgenland, a leste, apresenta influências da vizinha Hungria. As cozinhas das regiões 

Kaerrnten/Cataríntia e Steiemark/Estíria, a sudeste, compartilham influências culinárias com a Hungria, a 

Iugoslávia e a Itália. A Alta Áustria e o estado de Salzburgo possuem características culinárias do seus vizinhos 

alemães e checos. Já a cozinha de Niederoesterreich/Baixa Áustria tem a sua história ligada às culturas do Oriente 

Médio e da Ásia. A capital Viena tem uma culinária internacional reputada e reconhecida, pois seu passado 

histórico a coloca como uma das cidades mais importantes da Europa (CHEF, 2009). 
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ingredientes e o modo de preparo estão relacionados a pratos substanciosos e fartos. Vale 

destacar o consumo de carne suína, bovina, caça, vitela, aves, miúdos, salsichas. Desse modo, 

ao relacionar as preparações austríacas aos pratos típicos da cidade de Treze Tílias, é possível 

afirmar que a tradição no modo de preparo e a apresentação são similares à sua origem. 

Segundo Dall’Stella (2014), após um estudo realizado com imigrantes que vieram do 

estado do Tirol para a cidade de Treze Tílias, foi observado que boa parte dos jovens que 

migraram tinham efetuado cursos de economia doméstica no Instituto Estadual de Ensino 

Agrícola Rotholz115. O conhecimento técnico gastronômico trazido pelos imigrantes foi, em sua 

grande maioria, anotado em alemão. Para a autora, esse fato é um dos possíveis motivos por 

que a tradição da culinária austríaca permanecesse presente durante estas oito décadas na cidade 

de Treze Tílias. 

No contexto imigratório, destacam-se as dificuldades encontradas pelos imigrantes 

antes mesmo da chegada à região de Treze Tílias. A recessão na Europa, momento em que 

havia guerras constantes, conflitos entre países europeus, promoveram uma série de adaptações 

à cultural alimentar. A culinária austríaca trazida pelos imigrantes constituía-se de preparações 

adaptadas aos ingredientes rústicos encontrados em uma área rural. Entretanto, as dificuldades 

encontradas frente às novas condições geográficas da região de migração contribuíram para 

estabelecer rapidamente uma relação direta com a Áustria, o que permite afirmar que os hábitos 

alimentares presentes no município de Treze Tílias atualmente foram herdados de seus 

imigrantes austríacos. 

Vale destacar que, no interior do município de Treze Tílias, as áreas rurais, conhecidas 

como Linhas, tinham por objetivo abastecer o comércio agroalimentar da região. Cabe salientar 

o papel da Linha Pinhal, colonizada por imigrantes italianos que acabaram por introduzir 

hábitos culturais oriundos de seus antepassados. O cultivo da uva para a elaboração de vinho 

de mesa, o salame, o queijo, a copa (lombo suíno curado) são produtos tipicamente italianos 

que passaram a ser produzidos naquela localidade.  

Na culinária dos imigrantes da Linha Pinhal, são observados pratos com identidade 

italiana, tais como as massas frescas, lasanhas recheadas, tortei de abóbora (ravióli), polenta 

                                                           
115 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz, nome em alemão do Instituto Rotholz, foi um castelo construído 

em 1575 pelo Arquiduque Ferdinando II, situado no munícipio de Strass Zillertal. Foi adquirido pelo governo do 

Tirol - Áustria, em 1889, e transformado em uma conceituada escola profissional, onde cursos de nível técnico 

para jovens e adultos nas áreas de Ciências Agrária – Florestal e Agroalimentar, Hortifruticultura e de Gestão 

Doméstica em Propriedades Rural são ofertados (DELL’STELLA, 2014). 
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com galinha ensopada, galinha recheada, pães, tortas doces e salgadas. Por fim, a miscigenação 

entre a cultura austríaca e a italiana acontece de fato no município de Treze Tílias, por meio da 

união entre famílias, cujos filhos passaram a conviver com a mistura de sabores das preparações 

bem como com os aspectos culturais dessas duas nacionalidades.  

Atualmente, na cidade de Treze Tílias, é possível observar que as preparações típicas 

italianas116 estão inseridas no cardápio dos restaurantes, hotéis da cidade bem como nas 

residências dos moradores. As tradições culturais dos imigrantes italianos no município são 

valorizadas e mantidas pela Associação Vêneta117. Para Schülter (2003), quanto maior for a 

diversificação cultural de uma determinada localidade, maior é a sua capacidade de atrair 

turistas. Portanto, no caso de Treze Tílias, o potencial do consumo turístico não se restringe 

somente à cultura austríaca, visto que estão presentes no município hábitos culturais dos 

imigrantes italianos.  

Para Schlüter (2003), preservar a tradição mediante o alimento permite a qualquer 

sociedade compreender suas origens bem como o seu passado, além de contribuir para dar um 

maior significado étnico aos cidadãos daquela localidade. Em Treze Tílias, a tradição dos 

costumes culturais herdados de seus antepassados pode ser observada nos hotéis e nas casas 

                                                           
116 Na região sul do Estado de Santa Catarina, na cidade de Nova Veneza, a herança italiana é valorizada por 

intermédio da festa típica, na qual é oferecida a comida dos imigrantes. O contexto festivo é para dar maior 

autenticidade à italianidade. No caso, o churrasco é substituído pelo frango, as massas ou a polenta acompanhada 

pelo vinho (SCHLÜTER, 2014). Vale destacar ainda que o Estado de Santa Catarina possui a festa da cerveja, 

conhecida como Oktoberfest, realizada no mês de outubro, na cidade de Blumenau.  Os pratos típicos alemães que 

se destacam na festa são: as costelas de porco defumada; salsichas brancas ou vermelhas; purê e chucrute. Na 

cidade vizinha de Brusque/SC, de colonização alemã, acontece a Fenarreco - conhecida por ser a festa do Marreco 

(ave). Os acompanhamentos típicos são o repolho roxo e o purê de maçã. Já, no município de Itajaí/SC, realiza-se 

a festa de colonização açoriana, com preparações a base de peixes, como sardinha, bolinhos de bacalhau dentre 

outras. As diferentes possibilidades de poder divulgar a cultura de cada povo, por meio das festas típicas do 

Estado/SC, pelo artesanato e pratos típicos, constituem um alicerce, tanto para atrair turistas como para motivar a 

participação da comunidade.  Portanto, além dos reflexos para a economia através do turismo, há que se considerar 

a manutenção e a valorização dos aspectos culturais pertinentes à origem de cada grupo. Assim sendo, passa a 

haver um maior grau maior de pertencimento referente aos seus antepassados, ou seja, a história, os costumes, as 

crenças, os gestos e a identidade de cada grupo passam a ter maior significado.  
117 Foi criada tendo por objetivo cultivar e resgatar as tradições para que não se percam ao longo através do tempo. 

A Associação dispõe de aulas em língua italiana, grupo de dança e coral. Uma vez por ano, mais precisamente no 

mês de julho, a Associação promove a Noite Italiana, que oferece um jantar com pratos típicos e música 

tradicional.   
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construídas no estilo alpino, na Banda dos Tiroleses118 (ver figura 7), nas esculturas em madeira, 

na culinária típica, apresentada nos restaurantes, e na Tirolefest119.  

 

Figura 7 - Banda Tirolesa 

 
Fonte: Treze Tílias (2014). 

 

                                                           
118 A Banda Tirolesa teve sua origem no trajeto entre a Europa e o Brasil. Antes de embarcar, o fundador, o Ministro 

Andreas Thaler, teria designado o seu irmão, George Thaler, para cuidar da parte musical da nova colônia.  O 

fundador da colônia orientou o irmão para que todos que possuíssem instrumentos os trouxessem para o Brasil, 

pois já naquela época se tinha a preocupação de manter as tradições culturais. Os primeiros ensaios da Banda 

aconteceram em alto mar. Hoje a banda Tirolesa possui inúmeras apresentações no Brasil e até mesmo na Áustria 

na região do Tirol. É importante destacar que a banda típica de Treze Tílias possui um intercâmbio cultural com 

músicos da Áustria. Essa atividade fomenta a manutenção e o constante aprimoramento da cultura austríaca em 

terras brasileiras. 
119 A Tirolerfest acontece juntamente à programação das festas do mês de Outubro no Estado de Santa Catarina. 

Sua origem está relacionada à chegada dos primeiros imigrantes austríacos na cidade de Treze Tílias. A festa 

dispõe de apresentações dos grupos típicos, banda Tirolesa do município, artesanato, comida típica e cerveja 

artesenal produzida na cidade. Entretanto, cabe ressaltar que, no ano de 2013, ao participar da celebração dos 80 

anos de imigração austríaca durante a Tirolerfest, foi observada uma baixa oferta de pratos típicos. Em contra 

partida, existia uma parcela relativamente expressiva de barracas que estavam vendendo lanches rápidos como 

pizzas, pasteis, hambúrgueres, dentre outros.  



 

 

101 

 

Na culinária Austríaca, uma preparação doce de influência turca120 conhecida como 

Strudel121 é confeccionada com maçãs ácidas das variedades Boskoop ou Gravensteiner –

denominada Apfelstrudel em alemão. O uso da maçã foi acrescentado pelos húngaros. Segundo 

a tradição austríaca, só as mulheres com muita experiência conseguem fazer a massa, 

estendendo-a ao máximo, levantando cuidadosamente com as costas das mãos enfarinhadas e 

esticada do meio para fora (RÖMER, 2011). Segundo o relato de uma imigrante austríaca, a 

massa deve ser tão transparente de modo que se possa ler através dela uma revista. O preparo 

do doce na cidade de Treze Tílias estava relacionado a datas festivas, como o dia da chegada 

dos primeiros imigrantes em terras brasileiras ou, ainda, a festas de casamentos. No início da 

colônia austríaca, nem todos os ingredientes necessários para elaboração do doce eram 

acessíveis à população, o que pode ser explicado pela falta do produto ou de condições 

econômicas das famílias. Nesse sentido, foram constatados relatos de descentes realizando 

adaptações de alguns ingredientes para a elaboração do Strudel na época da colonização do 

município.  O açúcar branco foi substituído pela utilização do açúcar mascavo proveniente da 

cana de açúcar e a troca do destilado rum pelo uso da cachaça122. Diante da falta de maçã 

adotava-se a abóbora e/ou até mesmo a banana. Essas adaptações estão presentes em alguns 

estabelecimentos, conforme observado no relato da Chef e proprietária do restaurante de maior 

fluxo turístico da região: “[...] não usamos uvas passas na receita do strudel, pois o brasileiro 

não come. Então não adianta colocar, pois não vão gostar”. 

Segundo Ortiz (1996), os hábitos alimentares de uma sociedade podem ser 

transformados ao longo do tempo conforme as suas necessidades, o que implicará nos reflexos 

da sua identidade. Entretanto, para que uma determinada população valorize a sua identidade 

culinária, é preciso primeiramente um reconhecimento do seu conhecimento nos aspectos 

                                                           
120 No século XVI, os turcos conquistaram a Hungria e transformaram suas tradições culinárias. Por intermédio 

dos búlgaros, introduziram a páprica que tornou os húngaros famosos e também trouxeram outros ingredientes, 

utilizados ainda hoje, como café, tomates, cerejas, dumpling, massa folhada (em geral utilizada no strudel), assim 

como o peru, originário do Novo Mundo (CHEF, 2009, p. 154). 
121 “O termo grego phyllo (massa filo) é ancestral longínquo do francês feuille; ambos significam ‘folha’. Strudel 

reflete o fato desse doce ter a forma de um rocambole: que significa “rodamoinho” em alemão” (MCGEE, 2011, 

p. 30, grifos do autor).  
122 É um destilado produzido a partir da cana, sendo o mais consumido pelos brasileiros. Foi introduzido pelos 

portugueses no início da colonização a partir do conhecimento da destilação da garapa de cana-de-açúcar nas 

Índias Ocidentais. Seu consumo pode estar relacionado tanto à gastronomia como ao uso na coquetelaria 

(FERNANDES, 2002). Sobre a produção artesanal é importante destacar que a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) proibiu a sua produção em alambiques de cobre devido ao risco de contaminação, mas o 

assunto segue em discussão atualmente. Existem duas possibilidades de produção da cachaça, a artesanal feita em 

alambiques de cobre e a industrializada (caninha), podendo ser adicionado até seis gramas de açúcar por litro, 

sendo permitido acrescentar caramelo para dar cor à cachaça (MCGEE, 2011). 
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relativos ao modo de preparo de suas preparações típicas, que é passado de geração para 

geração, denominado como “conhecimento empírico”. Constata-se, assim, a necessidade de 

respeitar o uso dos ingredientes em cada preparação, pois a sua substituição ou alteração pode 

descaracterizar um prato e/ou uma preparação típica. 

Acerca dos pratos típicos na cidade de Treze Tílias, vale destacar o uso da carne de 

vitela. O gado nascido na colônia, se fosse fêmea, era deixado para produção leiteira enquanto 

o macho ia para o abate (vitela). Segundo relatos de moradores e alguns descendentes na cidade, 

a carne de vitela foi sendo substituída com o tempo pela carne suína. O pedaço aplicado ao 

modo de preparo era o lombo do animal. Assim, um dos pratos tradicionais da culinária 

austríaca que não existe em Treze Tílias é o escalope de vitela, denominado Wiener Schnitzel. 

À moda Viena, o escalope de vitela é cortado finamente, batido levemente e empanado. O termo 

“Escalope à moda de Viena” só pode ser utilizado pelos restaurantes na Áustria que usam no 

seu preparo a carne de vitela empanada. Apesar de ser popular no país, sua origem é italiana123, 

da cidade de Milão. Segundo Römer (2001), a história dessa receita surgiu quando o Marechal 

Conde José Radetzky, chefe militar austríaco, comunicou aos seus superiores na cidade de 

Viena, como segredo militar, que os milaneses envolviam os escalopes em pão ralado antes de 

fritar. Já os italianos foram buscar esse modo de preparar os escalopes com os espanhóis, que 

por sua vez, durante anos da ocupação mourisca observaram o que os mouros faziam. Portanto, 

é uma preparação originária do império Bizantino, que passou a ser reconhecida e incorporada 

como uma preparação tradicional da culinária austríaca.  

Cabe intuir que a substituição da carne de vitela pelo lombo suíno provavelmente está 

relacionada à dificuldade atual de abater legalmente o animal, visto que a legislação brasileira 

exige uma série de requisitos higiênicos sanitários para a sua liberação. Além da substituição 

da carne de vitela pelo lombo suíno, constatou-se, em alguns restaurantes típicos da cidade de 

Treze Tílias, que o preparo do Schnitzel (lombo do porco empanado em alemão – ver figura 8 

a seguir) foi substituído pelo peito de frango empanado. Nesse contexto, o produto denominado 

da terra ou autêntico conforta-se com o grande desenvolvimento da industrialização 

agroalimentar, o que vem contribuindo para a diminuição das identidades locais.  

                                                           
123 A Itália, por sua vez, teve suas terras ocupadas e/ou colonizadas por diferentes povos. Nesse contexto, é 

importante destacar as influências dos austríacos na culinária italiana, especialmente na região Norte do país. Essa 

região é conhecida por inúmeros conflitos entre forças estrangeiras, imperadores e papas. Por essas razões, existem 

vários dialetos por toda a região, predominando em algumas áreas o idioma francês ou alemão. Regiões como o 

Trentino - Alto e Ádige e Friul – Veneza Júlia foram fortemente influenciados pela Áustria, Alemanha, Hungria e 

Eslovênia (CHEF, 2009).  
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Figura 8 - Schnitzel de Porco 

 
Fonte: Acervo do autor. Foto retirada no Park Hotel, Treze Tílias, em 2013. 

 

Hoje em dia, o comércio da carne de vitela é realizado por algumas famílias que residem 

na colônia. Entretanto, seu consumo está relacionado ao preparo do animal assado, na sua 

grande maioria em forno elétrico. Seu consumo restringe-se a algumas famílias de descendentes 

austríacos que a consomem durante as festas comemorativas.  

Para Bomfim (2009), fazer os turistas compreenderem e apreciarem as características 

culturais de um determinado local é fundamental para a valorização do seu patrimônio. No 

sentido da valorização da culinária, é importante que a herança cultural deixada pelos 

imigrantes seja transmitida através dos tempos, não somente por meio da música ou das 

esculturas em madeira, da banda Tirolesa, das casas em estilo Tirolês, mas também pela 

autenticidade dos pratos típicos da culinária austríaca na cidade de Treze Tílias. A tradição das 

preparações típicas perdurarem ao longo do tempo através das gerações futuras é primordial 

para que a comunidade, os gestores e os proprietários de restaurantes tenham consciência da 

importância em preservar a autenticidade dos pratos típicos. Para Dória (2014, p. 237), esse 

processo de reconhecimento dos pratos típicos deve ser atrelado à legibilidade 

(reconhecimento) dos ingredientes, que, segundo o autor, podem ser divididos em “[...] origem: 

nativos, presentes nos nossos biomas ou ecossistemas; exóticos: aclimatados e ainda hoje 

importados”. 

Retomando a questão das preparações, outro prato que popularizou-se em terras 

austríacas é o Goulasch124, preparo de procedência Húngara. Seu preparo é a base de carne 

                                                           
124 O nome preciso é Gulyás Hu. Defeitos de pronúncia e de grafia complicaram a clareza da sua história. O prato 

data do século IX, um ensopado comuníssimo no cotidiano dos pastores da região da Europa onde hoje se localiza 

a Hungria. Gulyás Hus significa, exatamente, “carne de vaqueiro”. Claro que, naqueles tempos, ainda não existia 

páprica, uma mercadoria latino-americana levada ao Velho Continente a partir do século XVI. De qualquer forma, 

já se ensopava cubos de carne, preferivelmente jovem, com cebolas, no seu próprio caldo. A introdução da páprica, 
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bovina cortada em cubos, ensopada com cebola e condimentada com páprica125. Conforme 

Halász (1999), a palavra Gulyás denominava originalmente os pastores de ovelhas, que, por sua 

vez, utilizavam um preparo de carne consumido nas longas jornadas chamado gulyáshús. A 

carne para a sua elaboração é de vaca, de carneiro ou de porco, cortada em grandes pedaços e 

posta para cozinhar em um caldeirão126 de ferro fundido, chamado de bogrács. Uma vez que o 

líquido todo tenha evaporado, a carne era secada ao sol e conservada em sacos feitos de 

estômago de ovelha. Logo, o método de conservação utilizado pelos pastoreios permitia uma 

fonte de alimento, que era utilizada durante as longas jornadas de trabalho. No contexto 

histórico, é importante destacar que, no passado, o território da Hungria pertenceu ao Império 

Austríaco, dominado pela família Habsburgo. Portanto, é possível afirmar que o Goulasch é 

um prato tradicional do Império austro-húngaro127 que foi trazido pelos imigrantes austríacos 

que migraram para a cidade de Treze Tílias. 

No município de Treze Tílias, segundo o relato de uma imigrante austríaca, “[...] o 

melhor Goulasch era feito com o boi de canga velho, pois a sua carne dura tinha que cozinhar 

em média de 6 a 7 horas em fogão a lenha, dando um caldo saborosíssimo, com um molho 

encorpado”. Hoje em dia, com o avanço agroalimentar, é difícil encontrar bois de canga na 

cidade de Treze Tílias para a elaboração do prato, ressalta a descendente. A carne utilizada no 

preparo atualmente é o músculo bovino que cozinha em média por 1 hora, guarnecido de cebola 

e a imprescindível páprica. Essa preparação é comercializada nos hotéis e nos restaurantes da 

                                                           
ou pimentão vermelho em pó, apenas revitalizou a alquimia. Na Áustria, escreve-se a denominação um tanto 

diferente, Goulasch (LANCELLOTTI, 1991, p. 135). 
125 Originalmente conhecida como Paprika (páprica), segundo alguns historiadores, existe a possibilidade de 

Colombo ter trazido da América, pois a primeira aparição do legume é na Espanha, no final da Idade Média. Já 

outra corrente de pesquisadores defende que a páprica húngara veio da Índia através da Pérsia e foi introduzida na 

Hungria pelos turcos no início do século XVI. A favor deste estudo está o fato da paprika ter sido chamada de 

“pimenta indiana” durante longos períodos (HALÁSZ, 1999). Sobre seu cultivo é possível destacar, em particular, 

a região sul da Hungria, onde são plantados os pimentões, que são utilizados frescos ou desidratados. A famosa 

páprica húngara é vendida em pó, podendo ser encontrada em diversas formas, ou seja, com diferentes 

intensidades. As mais renomadas são as suaves e/ou doces, sendo utilizadas em abundância em pratos húngaros 

(CHEF, 2009). 
126 É um dos utensílios de cozinha mais antigos na Hungria, foi introduzido pelos antigos povos magiares por 

migrações que aconteceram na região da bacia dos Cárpatos. Vale destacar as caraterísticas nômades desse povo. 

Para os Húngaros, o verdadeiro gulyás é quando o caldeirão cozinha sobre a brasa, tal qual faziam seus 

antepassados (HALÁSZ, 1999).  
127 A família Habsburgo permaneceu por mais de seiscentos anos no poder na Europa Central pela força militar e 

por casamentos realizados entre famílias nobres. O Império Austro-húngaro começou a ganhar poder no início do 

século XIX e recebeu influências culturais de diferentes etnias, tais como os trucos, suíços, alsacianos, franceses, 

espanhóis, holandeses, italianos, alemães, húngaros, poloneses, croatas, eslovenos, sérvios, judeus e, ainda, 

habitantes da Boêmia-Morávia (CHEF, 2009). 
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cidade bem como na festa do imigrante Tirolerfest. Boa parte da população de Treze Tílias 

ainda conserva o hábito de consumir esse prato. 

Segundo Ditter (2001), o chucrute - Sauerkraut128-, significa “repolho azedo” em 

alemão. Ele tem como principal ingrediente o repolho, que é originário da China, sendo 

consumido129 na Europa Central em países como Áustria, Alemanha, Hungria, Polônia e 

França. Na receita artesanal, o repolho é fermentado com adição de sal em barris de madeira e 

leva normalmente bagas de zimbro130, acrescentando um sabor suplementar. A fermentação do 

repolho picado em fatias finas permite que se desenvolva um aroma notável, quase floral, 

devido ao crescimento de algumas leveduras (MCGEE, 2011). 

Durante muito tempo, a couve branca conhecida como “repolho” foi considerada 

comida de pobre. Segundo o cultivo na tradição alemã, para que o sabor do repolho venha a ser 

realçado, são necessárias algumas noites de geada, pois esse processo ajuda a transformar o 

amido em açúcar, tornando a couve mais digestiva (RÖMER, 2001). 

Em Treze Tílias, o preparo do chucrute131 era uma tarefa de responsabilidade da mulher, 

pois, conforme a tradição, o repolho era ralado sobre um utensílio com lâmina ao meio para 

poder ralar finamente as folhas. O repolho era colocado dentro de barris de madeira ou de um 

recipiente de vidro com um pouco de sal e prensado por um utensílio a fim de extrair o máximo 

de líquido das folhas. Em seguida, o repolho é fermentando em temperatura ambiente, por um 

período de 1 a 6 semanas, sendo, no início, a primeira água do repolho eliminada devido ao 

mau cheiro. No final da elaboração, a salmoura do repolho não é mais retirada, o que resulta 

em um ingrediente com características sensoriais aromáticas e azedas.  A preparação é utilizada 

                                                           
128 Dizem que o repolho fermentado, conhecido na forma de hoje como chucrute, ajudou a manter a saúde dos 

trabalhadores que construíram a Grande Muralha. Entretanto, foram os Mongóis e os Tártaros que o introduziram 

na Europa. Os Balcãs ajudaram a propagar o consumo e o preparo do chucrute, visto que contavam com uma longa 

tradição em legumes fermentados. Segundo algumas culturas da Europa, a preparação é muito apreciada na Europa 

Central, pelo fato de harmonizar muito bem com a carne e os derivados do porco (DITTER, 2001). A fermentação 

é um dos métodos de conservação mais simples e antigos, pois não está relacionada a nenhuma região e ainda não 

necessita cocção. Sua versatilidade permite que por um simples buraco no chão ou um pouco de sal e/ou água do 

mar seja possível realizar a fermentação. Um exemplo de fruta fermentada é a azeitona utilizada em conserva 

(MCGEE, 2011).       
129 Na Europa, antes da transformação dos métodos de conservação, como da esterilização, do congelamento e das 

embalagens fechadas a vácuo, o chucrute representava, para as populações rurais, uma possibilidade de alimento, 

com vitamina C para passar o inverno. Além disso, era também um alimento ideal para as viagens marítimas, 

ajudando a prevenir o escorbuto, no caso de viagens longas (DITTER, 2001).  
130 O zimbro é considerado uma especiaria, utilizada para aromatizar pratos salgados, marinadas de carne de caça, 

chucrute/sauerkraut, gim, licores e chás. Suas bagas pequenas, secas e azuis-escuras são ligeiramente amargas 

(CHEF, 2009).  
131 Segundo Dominé (2001), para Alexandre Dumas, a melhor forma de conservar a chucrute é em barris com 

vinagre, vinho ou com líquidos que contenham ácido.  
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para acompanhar pratos ricos em gordura, como carne de porco cozida e assada, salsichas 

defumadas e toucinho gordo.  

Com a modernização da produção de alimentos, o chucrute passou a ser industrializado, 

sendo produzido em larga escala em locais onde é possível comprar o repolho pronto para 

consumo, em embalagens plásticas, como nas prateleiras dos supermercados. De acordo com 

Poulin (2004), o avanço agroalimentar promoveu uma série de influências culturais nas 

sociedades contemporâneas, dentre as quais vale destacar o crescente consumo de alimentos 

industrializados. As diferentes possibilidades dos meios de transportes, o avanço tecnológico, 

o mapeamento genético de frutas, legumes, animais e, sem sombra de dúvida, a independência 

do ser humano frente aos alimentos ajudaram a consolidar um novo modelo alimentar nas 

sociedades contemporâneas.   

Em Treze Tílias, a alimentação contemporânea é observada por meio do consumo do 

chucrute industrializado. A praticidade e a comodidade são um dos principais fatores que 

estimulam a sua utilização. Vale destacar que alguns restaurantes típicos da cidade também 

realizam o preparo do chucrute de forma artesanal. Algumas famílias de imigrantes no 

município mantem ainda viva a tradição de preparar o seu Sauerkraut, adicionando uma 

semente no seu preparo conhecida como kümmel132. 

É importante destacar uma outra preparação típica austríaca conhecida por Spätzle, uma 

massa fresca feita com ovos, farinha de trigo e manteiga. É ainda consumida em diferentes 

países como na Alemanha, na Hungria, na Suíça, no Norte da Itália e na região da Alsácia 

(França).  Ao contrário da massa133 de macarrão, a massa do Spätzle não deve ser sovada, a fim 

de poder manter o máximo possível de ar dentro dela, o que ajudará na sua textura aveludada e 

na maciez. Pode-se utilizar um utensílio próprio para a confecção do Spätzle, ou um coador de 

massas com furos, ou ainda sobre uma tábua de madeira. A massa134 deve ser cozida em água 

                                                           
132 Popularmente conhecida na culinária austríaca, alemã e húngara, é uma fruta seca da planta aromática alcaravia, 

membro da família da salsa. Suas sementes são marrons de sabor semelhante ao anis, porém um pouco mais doce. 

É utilizada na confecção de pães, carne de porco, repolho, sopas, ensopados, queijos, produtos assados, doces e 

licores (CHEF, 2009). 
133 As massas são consideradas um dos alimentos mais antigos da humanidade. Nesse período, os povos já faziam 

uso de cerais moídos misturados com água para elaborar uma massa que deixavam secar ao ar e depois cortavam 

para cozinhar em caldo quente. Uma das receitas mais antigas que se tem registro tem origem na China, onde 

existe uma indicação culinária com mais de 4.000 mil anos que combina massa com carne de galinha. Esse preparo 

utilizado pelos chineses é parecido com o modo de preparo do Spätzle que os austríacos fazem atualmente. Na 

Europa existem receitas de massa datadas no século I d. C. no livro de cozinha do romano Apicius (RÖMER, 

2001). Portanto, é possível afirmar que a massa Späztle é uma herança da época da ocupação romana. 
134  A massa tende a subir devido à expansão dos bolsões de ar existentes no seu interior, que, ao cozinhar, enchem 

de vapor a medida que se aproximam de 100 °C, tornando a massa menos densa que água (MCGEE, 2011). 
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fervente com sal. Quando sobe à superfície, é deixada por mais 1 minuto e retirada com uma 

escumadeira. Esse é o ponto indicado para o seu cozimento. O processo é repetido com toda a 

preparação. Após retirada da água quente é necessário esfriar a massa em água corrente a fim 

de parar o seu cozimento. Normalmente, o Spätzle é finalizado em uma sauteuse135, preparado 

da maneira denominada sauté136 na manteiga, com folhas de salsinha e cebolinha verde picada. 

Sobre o contexto das receitas típicas austríacas na cidade de Treze Tílias, é possível destacar 

que o Spätzle é servido tradicionalmente como acompanhamento do prato Goulasch. Cabe 

ressaltar, porém, que a massa pode ser servida como prato principal, em que são acrescentados 

bacon, legumes, creme de leite, queijo, dentre outros elementos. É possível encontrar nas lojas 

da cidade de Treze Tílias a máquina para comprar em diferentes tamanhos. Vale destacar que 

essa preparação também se modificou ao gosto dos descendentes de imigrantes austríacos, pois, 

atualmente, na cidade de Treze Tílias, é comum consumir a massa acompanhada de um hábito 

tradicional brasileiro, como é o caso do consumo do arroz137. Nos restaurantes e hotéis do 

município de Treze Tílias, o Spätzle é um prato comumente reproduzido devido à boa aceitação 

por parte dos turistas. 

Uma preparação em formato de almôndegas ganhou notoriedade na Áustria. Os famosos 

Knödel, cuja origem está relacionada à Boêmia e à Morávia, onde existiam grandes extensões 

de campos com plantações de cereais. O Knödel pode ser elaborado através de diferentes tipos 

de ingredientes na Áustria, como: farinha de trigo, batata, sêmola, pão, queijo tipo quark e, 

ainda, uma versão doce recheada com fruta (RÖMER, 2001).  Sua versatilidade é uma das 

características dessa preparação, que, tradicionalmente, é cozida em água fervente com sal e, 

normalmente, quando vêm à superfície, significa que está cozida.  

Na cidade de Treze Tílias, foi possível encontrar uma variedade nas versões do knödel, 

dentre as quais se destacam: o Tiroler Speckknödel138 - muito apreciado pelas famílias de 

                                                           
135 Frigideira rasa, com laterais arredondadas e um único cabo longo. Usada para sautés.  
136 Método de cocção designado para cozinhar rapidamente os alimentos em pouca gordura, em uma frigideira, 

sobre a chama do fogão (CHEF, 2009). 
137 O cultivo do arroz no Brasil é relatado por Gabriel Garcia de Sousa, que já registrou em sua Notícia do Brasil, 

em 1578, o seu cultivo na Bahia. Em Alimentação Humana e Realidade Brasileira, de 1950, Silva Mello registra 

várias plantações no Brasil, dando destaque ao seu cultivo a partir do século XVIII, como foi o caso do Pará, em 

1722; no Maranhão, em 1745, em Pernambuco, por volta de 1750. Nessa mesma época, surgem os relatos da 

famosa mistura de arroz com feijão. Atualmente, o estado do Rio Grande do Sul produz em larga escala, sendo um 

dos maiores produtores brasileiros de arroz. Hoje o arroz é consumido de norte ao sul do país, sendo considerado 

um elemento indispensável na mesa dos brasileiros (FERNANDES, 2002).  
138 Elaborado a partir de pão amanhecido cortado em cubos, misturado com ovos e um pouco leite e sal. Nesse 

modo de preparo é adicionada a cebola cortada em cubos frita na gordura do bacon e pedaços de linguiça ou salame 
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imigrantes devido à facilidade de acesso aos ingredientes e também por utilizar um elemento 

muito desejado pela população da região do Tirol -, e “o bacon e a linguiça”. A outra versão é 

o Semmelknödel, que é igualmente reproduzido, porém com uma exceção pois não leva carne 

na sua elaboração (é adicionado um pouco de farinha de rosca na massa).  Tanto a primeira 

versão quanto a segunda são servidas como acompanhamento de pratos típicos como o 

chucrute, goulasch, ou repolho roxo refogado ou, ainda, em forma de sopa.  

Segundo o relato de uma imigrante austríaca: “[...] o segredo do Knödel está no pão 

velho (amanhecido), quanto mais seco for melhor será o seu resultado”. A proprietária de um 

restaurante típico, por vinte anos na cidade de Treze Tílias, cuja origem é austríaca, relata o 

modo do preparo do knödel: 

 
Quando a gente recebia um grupo muito grande de turistas eu realizava uma versão 

do knödel mais prática. Eu fazia a massa e colocava dentro de um pano limpo, atava 

as extremidades e colocava para cozinhar em água e sal. Após cozido retirava o pano 

e cortava em pedaços para servir. (Sujeito da pesquisa). 

 

Esse preparo no pano, segundo Römer (2001), é conhecido na Áustria tradicionalmente 

como Serviettenknödel, apreciado pelos austríacos sendo servido inteiro à mesa. Atualmente, o 

knödel é uma preparação muito apreciada por descendentes de austríacos na cidade de Treze 

Tílias que costumam fazê-lo para consumir em suas próprias casas nos finais de semana. 

Entretanto, foi constatado uma versão já abrasileirada com ingredientes do hábito alimentar do 

brasileiro, como no caso de algumas famílias que utilizam um pouco de arroz cozido na massa 

do Knödel. Conforme Flandrin e Montanari (1998), não existe uma identidade culinária 

propriamente pura, no sentido de que cada cultura de certa maneira foi influenciada e passou a 

receber hábitos alimentares de outros povos. Portanto, é possível afirmar que a variação 

encontrada na versão com arroz é uma preparação contemporânea que surgiu no contato com a 

cultura brasileira. 

Nos hotéis da cidade e nos restaurantes, o Knödel é amplamente comercializado nas 

duas versões, sendo inclusive promovido no III Festival Gastronômico139 de Treze Tílias que, 

                                                           
defumado. A farinha de trigo é adicionada somente para dar liga à massa. Para fazer o formato das almondegas é 

necessário antes molhar as mãos em água fria- esse processo evita que a massa grude.  
139 O I Festival Gastronômico de Treze Tílias surgiu em Julho de 2012, durante o período de uma semana.  Durante 

o evento é possível observar um pouco da cultura austríaca no Tirol Brasileiro, por meio da música, da dança e da 

comida. O festival conta com o Circuito Gastronômico, onde cada restaurante da cidade apresenta um prato da 

culinária austríaca, sendo normalmente o prato apresentado criado especialmente para o festival. O principal 

motivo para a criação desse festival foi a necessidade de atrair um maior número de turistas e ainda ajudar a 

divulgar a tradição da culinária austríaca presente no município (SECRETARIA DO TURISMO, COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE TREZE TILIAS, 2014).  
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durante um jantar, foi promovido a knödelfest no dia 19 de Julho de 2014, onde foi possível 

degustar a preparação e ainda alguns pratos da culinária típica austríaca.  Para Schülter (2003), 

a gastronomia como uma forma de atrativo de festividade é um importante elemento do turismo, 

que permite a inserção de outros elementos da cultura, ou seja, no caso de uma festa é possível 

associar-se à venda de pratos típicos, bebidas, artesanato e, também, à apresentação de músicas 

e danças tradicionais. Portanto, é possível afirmar que com a realização do Festival 

Gastronômico na cidade de Treze Tílias, os hábitos dos imigrantes austríacos são destacados 

bem como a sua culinária, além de contribuir para fomentar o turismo no município.  

  

3.2.2 Análises da gastronomia típica como um atrativo turístico em potencial para a cidade 

de Treze Tílias 
 

A gastronomia aliada ao turismo pode ser considerada como uma importante fonte 

econômica e cultural, já que abre diferentes possibilidades de ganho relacionadas à prática do 

turismo.  Cada vez mais os turistas buscam uma relação com o prazer de realizar uma viagem 

e ainda explorar as características da uma culinária local.  Ao provar um alimento ou bebida de 

um determinado lugar, é possível compreender suas origens bem como entender a sua cultura 

(SCHÜLTER, 2003). É possível, assim, afirmar que o turismo gastronômico faz parte de uma 

nova demanda por parte dos turistas, que, atualmente, encontram na gastronomia típica uma 

forma de conhecer diferentes lugares. 

Com a intenção de ajudar a fortalecer o turismo na região do Meio-Oeste do estado de 

Santa Catarina, foi criada a Rota da Amizade, que dispõe de rotas temáticas e culturais que 

permitem aos turistas interagirem com diferentes tipos de produtos turísticos na região, visto 

que cada cidade integrante do roteiro tem suas próprias características culturais e sociais. As 

cidades que fazem parte da referida Rota possuem riquezas culturais diversificadas embora 

sejam municípios de pequeno porte.  Portanto, a soma dessas partes juntas é que cria uma maior 

possibilidade de atratividade turística para a região. Ao analisar o caso da cidade de Treze 

Tílias, inserida na Rota da Amizade, evidenciou-se a falta de informações a respeito das 

atividades culturais pertinentes ao turismo, bem como os hotéis e restaurantes que fazem parte 

do roteiro.   

Alguns aspectos socioeconômicos pertinentes ao munícipio de Treze Tílias, em 2010, 

foram divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), entre 

os quais o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que é 0,795, situando-o na 



 

 

110 

 

faixa de alto desenvolvimento (IDHM). Com esse índice, a cidade de Treze Tílias ficou no ano 

de 2010 na 56º posição entre 5.565 municípios do Brasil. Já no contexto estadual, a cidade ficou 

na 14º posição, entre os 293 municípios catarinenses.  A renda per capita média de Treze Tílias 

cresceu nas últimas duas décadas, pois, em 1991, era de R$ 368,72, já, em 2000, passou para 

R$ 633,62, e, em 2010, para R$1.471,95.  Nos últimos vinte anos a sua taxa de urbanização 

cresceu 46,43%.   

Embora a cidade de Treze Tílias seja um destino turístico formado há pouco tempo, seu 

produto turístico apresenta-se formatado, pois seus atrativos tanto de ordem natural, cultural e 

artificial permitem a localidade atrair uma demanda turística. A grande maioria dos 

empreendimentos turísticos do município é administrado por famílias, tais como hotéis, 

pousadas, restaurantes e empresas de lazer, o que permite que boa parte do dinheiro arrecadado 

com a exploração turística permaneça circulando na cidade. De fato alguns dos atrativos que 

propiciam uma maior atração de lazer são artificiais e foram construídos com o intuito de 

aumentar o tempo de permanência dos turistas na cidade.   

Percebe-se que no município de Treze Tílias há a preocupação com o desenvolvimento 

das atividades turísticas bem como com a manutenção do seu patrimônio cultural por meio do 

Plano Diretor da Cidade. As metas têm por objetivo consolidar a atividade turística, manter a 

tradição da arquitetura alpina, apoiar e incentivar expressões culturais, definir áreas de interesse 

turístico e incentivar empresas que trabalhem em prol do desenvolvimento turístico regional 

(GUIMARÃES, 2008). 

Quanto ao contexto da gastronomia típica de Treze Tílias, é importante destacar que 

nesses oitenta anos de emigração austríaca, as preparações foram sendo tipificadas a tal ponto 

que a maioria dos restaurantes e hotéis da cidade oferecem quase as mesmas preparações. Tal 

fato pode ter contribuído para uma baixa variedade de opções de pratos típicos disponibilizados 

para os turistas.  Segundo Dória (2014), os pratos típicos regionais no Brasil foram tipificados 

pela indústria de turismo em parceria com os Estados de cada região, a fim de promover uma 

estratégia de marketing associando o turismo com a gastronomia. No caso da cidade de Treze 

Tílias, observa-se que a comida servida para os turistas faz parte da culinária típica austríaca e 

que, normalmente, o seu consumo está atrelado ao contexto cultural, pois nos restaurantes 

típicos da cidade é comum antes das refeições apresentações de grupos de música típica 

austríaca.  
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Analisando os cardápios dos restaurantes e hotéis locais, fica evidenciada a falta de 

informação a respeito dos pratos típicos servidos no município. A gastronomia é tratada como 

um importante meio de divulgação da cultura austríaca em solo brasileiro, porém não foi 

possível encontrar informações culturais acerca dos pratos típicos, fotografias das preparações, 

bem como o seu modo de preparo disponíveis para os turistas. Segundo Schülter (2003), para 

que a gastronomia passe a ser valorizada no contexto do turismo étnico, é fundamental para os 

turistas o maior número de informações a respeito dos seus hábitos alimentares. Não é possível 

valorizar somente a suas preparações ao ponto dos estabelecimentos ofertarem apenas os seus 

pratos típicos.  

Nesse contexto de exploração da gastronomia como um atrativo turístico, é possível 

utilizar o exemplo da culinária francesa. A França recebe por ano o equivalente a sessenta 

milhões de turistas que buscam conhecer o seu país e a sua reputada gastronomia. A valorização 

de aspectos como Terroir/ Savoirfaire (geográficos, solo, clima, tradição, conhecimento) 

permitiu que cada região passasse a definir suas especialidades e protegê-las por meio da 

criação da Appellation d´OrigeContrôlée AOC140. Para Dória (2014), o grande momento da 

gastronomia Francesa aconteceu a partir do século XX com a revalorização da cozinha regional 

que deu maior sentido à gastronomia e impulsionou o desenvolvimento da atividade turística. 

O surgimento dos guias ajudou a estabelecer uma relação com o roteiro das províncias bem 

como com as suas especialidades locais.  A cozinha regional fez da França “[...] o paraíso da 

boa mesa, em função de que se pode realizar a aliança entre o turismo e a gastronomia” 

(DÓRIA, 2014, p. 143).   

É importante destacar que esse processo de reconhecimento da revalorização das 

cozinhas regionais está diretamente ligado aos aspectos econômicos e sociais e foi uma das 

saídas encontradas pelo governo francês para proteger o seu patrimônio culinário e, ainda, 

agregar ganhos econômicos. O processo de patrimonialização da gastronomia francesa acontece 

a partir do inventário do patrimônio culinário, por intermédio de um estudo realizado em cada 

                                                           
140 A AOC pode ser traduzida como “nome de origem controlada”. Teve sua origem no século XV e teve como 

símbolo a criação do selo que identifica os produtos que são reconhecidos em 1950. É dado o reconhecimento 

oficial a determinados vinhos franceses, queijos, manteigas, gado, aves e outros produtos agrícolas.  O certificado 

é realizado pela agência chamada Institut National des Appellations d´Origine – Inao. A certificação AOC deve 

seguir alguns critérios, como o produto ser feito sempre da mesma forma; o produto ser feito com ingredientes 

crus de uma região geográfica especifica, e deve ser envelhecido na mesma área; as características dos produtos 

seguem padrões (tamanho, peso, composição, cor, sabor, aroma, entre outros); o produto é monitorado pela Inao. 

Outros países seguiram o modelo aplicado para reconhecer produtos da Itália – Denominazione di Origine 

Controllata (DOC) criada em 1963 (CHEF, 2009). 
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província por equipes multidisciplinares compostas por historiadores, antropólogos, agrônomos 

dentre outros, permitindo identificar diferentes possibilidades culturais dentro de um mesmo 

contexto regional. Vale destacar que esse estudo realizado promoveu o aprofundamento da 

gastronomia francesa e serviu como inspiração para alguns chefs, resultando na criação de um 

novo movimento141 denominado nouvelle cuisine. O sucesso do turismo gastronômico francês 

de hoje está relacionado às diferentes formas da sua culinária regional, as quais foram 

alcançadas por meio da revalorização das cozinhas regionais que haviam sido praticamente 

suprimidas (DÓRIA, 2014).  

Ao estabelecer uma importante relação dos pratos típicos com seus ingredientes, o modo 

de preparo e, sobretudo, os aspectos de ordem geográfico, histórico e cultural deveriam ser 

abordados para permitir a tipificação da culinária regional Francesa de uma forma coerente e 

responsável. Esse fato talvez tenha ajudado a tornar a gastronomia Francesa em um dos maiores 

patrimônios gastronômicos mundiais, pois, do ponto de vista turístico gastronômico, são poucas 

as nações que possuem tamanha variedade de pratos típicos e de produtos com origem 

controlada reconhecidos (POULAIN, 2004). 

Ao relacionar o desenvolvimento da atividade turística com a gastronomia na França, é 

importante destacar o cuidado do estudo realizado com equipes multidisciplinares em cada 

região do país. Para Dória (2014), esse mesmo cuidado não se tem no Brasil, pois a tipificação 

em nosso país deu-se a partir do interesse político e do marketing turístico realizado por 

algumas empresas.  Para o autor, não é possível reconhecer somente uma região a partir de 

determinados preparações, pois, ao tipificar os pratos típicos da maneira realizada no Brasil, 

foram excluídas questões culturais que interferiram nos hábitos alimentares de determinadas 

regiões. Portanto, algumas regiões brasileiras são representadas por apenas um ou dois pratos 

típicos, que, sabidamente, não representam a realidade cultural daquela localidade. 

É importante destacar que a França não somente identificou simplesmente suas receitas 

e seu modo de preparo de cada região, mas também identificou e reconheceu seus produtos ou 

ingredientes142, valorizando a sua cultura a partir do importante papel da agricultura, em que, 

                                                           
141 O movimento gastronômico conhecido como nouvelle cuisine, criado em meados 1970, vem acompanhando o 

processo da patriomonialização da sua culinária e teve como resultado o aprofundamento cultural realizado por 

chefs franceses. 

 
142 “A palavra ‘ingrediente’, entretanto, não é unívoca. No uso comum, é tudo o que entra na preparação de uma 

receita. Uma farinha, por exemplo, é um ingrediente de um bolo, embora seja um produto em si, visto que sofreu 

transformações anteriores. Restrita a um produto ou a uma matéria-prima in natura, a palavra pode nos levar a 

incorrer em erro, confundindo-se com a simples biodiversidade” (DÓRIA, 2014, p. 90-91). 
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desde o processo do cultivo, a tradição de saber fazer é passada através dos tempos entre as 

gerações até o hábito do consumo ser enaltecido no país. Ou seja, quando um francês consome 

um pedaço do famoso queijo Brie, ou um escargot à moda bourguinon, uma baguete com um 

pedaço de presunto e manteiga com pepino em conserva e uma taça de vinho tinto de alguma 

reputada região vinícola, está valorizando o processo produtivo, bem como as características 

geográficas, os meios de processamento da matéria prima, o respeito pela tradição e o 

reconhecimento do seu Terroir. Tal fato permitiu que a população francesa evoluísse sem que 

as tradições de seus hábitos alimentares fossem destruídas ou modificadas, a ponto de promover 

os seus hábitos alimentares regionais como uma forma de identidade de sua população. Esse 

processo representou, por fim, uma ajuda importante na atividade turística: o marketing de seus 

produtos, e, ainda, a valorização dos pratos típicos que acabaram promovendo as destinações 

turísticas. Nesse contexto, vale destacar a valorização de pequenos vilarejos que passaram a ser 

frequentados por turistas que buscavam conhecer os seus hábitos alimentares e culturais, 

ajudando, assim, a criar uma rota gastronômica que fortaleceu o turismo gastronômico, não 

apenas para que cidades como Paris pudessem ser visitadas, mas também vilarejos situados em 

áreas periféricas também foram beneficiados nesse processo de patrimonialização da cultura 

francesa. O turismo na França tornou-se, dessa forma, um importante aliado da gastronomia 

permitindo que lugares onde jamais haveria um desenvolvimento turístico ganhassem 

importância pela identificação dos seus hábitos alimentares. 

Analisando o contexto da gastronomia da cidade de Treze Tílias como um possível 

atrativo turístico, evidenciou-se um número elevado de estabelecimentos que recebem turistas 

de diferentes partes do Brasil e, também, uma parcela elevada de visitantes do próprio Estado 

de Santa Catarina, os quais procuraram, em um primeiro momento, conhecer a cidade de Treze 

Tílias atraídos pela cultura austríaca. A sua culinária como a principal motivação do seu 

deslocamento turístico é relativamente pequena e, ainda, bastante recente. 

Foi observado que não existe na cidade estabelecimentos considerados gastronômicos, 

que ofereçam o serviço “empratado”. O público alvo que procura frequentar os restaurantes 

gastronômicos é a classe média alta que normalmente são mais exigentes, tanto no quesito 

qualidade do atendimento, como na elaboração e na preparação dos pratos ofertados pelos 

estabelecimentos. A escolha pelo local é feita, quase sempre, pelo nome do chef do restaurante. 

Um exemplo de restaurante gastronômico que se pode citar é o do famoso chef brasileiro da 
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atualidade, Alex Atala, na cidade de São Paulo. O conceituado restaurante D.O.M está sobre o 

comando de Atala, recebe turistas do Brasil e do exterior que buscam conhecer as suas 

interpretações gastronômicas com produtos genuinamente brasileiros, técnicas de preparo 

internacionais, além de ajudar a promover o resgate da cultura brasileira através de algumas 

preparações regionais executadas em seu restaurante. Esse tipo de estabelecimento é de fato 

conhecido por apresentar-se com um valor agregado maior, pois é possível fazer com que o 

cliente gaste uma importância mais elevada não apenas em razão do seu cardápio e ou menu143, 

mas também pela escolha de uma garrafa de vinho mais cara, escolhida em função de 

características tais como local de origem, ano de elaboração e tipo de uva. É possível relacionar 

uma série de justificativas para o elevado preço cobrado em um restaurante gastronômico, 

entretanto, essa questão foge aos propósitos da presente pesquisa. O que se deseja ressaltar é 

que a cidade de Treze Tílias recebe um número cada vez mais elevado de turistas e, segundo 

dados informados pela Secretária de Turismo do Município de Treze Tílias (2014), existe uma 

procura por estabelecimentos com um valor agregado maior, ou seja, estabelecimentos que 

possuam um cardápio mais elaborado, uma carta de vinhos contendo diferentes rótulos, um 

ambiente mais requintado, com um serviço diferenciado, com apresentação dos pratos típicos 

mais contemporâneos. Para Dória (2014), nesse aspecto, cabe destacar o importante papel dos 

jovens chefs de cozinha que, a partir do domínio das técnicas de base clássicas de preparo dos 

alimentos e do conhecimento da tradição local adquiridos por meio de estudos, poderão 

apresentar uma gastronomia contemporânea sem perder o elo com a tradição. Para o estudioso 

da alimentação brasileira, o antropólogo Carlos Alberto Dória, o futuro da gastronomia no 

Brasil poderá ser mais promissor aliando-se a tradição à modernidade, modelo implantado nos 

países europeus. Nesse contexto, convém lembrar o caso da gastronomia Francesa, que permitiu 

                                                           
143 Segundo Barreto (2001), cardápio e menu são considerados a mesma coisa, que do ponto de vista comercial 

servem como um importante instrumento de vendas de um restaurante. Devem ser cuidadosamente elaborados a 

fim de ajudar a promover o marketing com o propósito dos estabelecimentos.  Ajuda ainda estabelecer a primeira 

relação cliente versus estabelecimento (restaurante), portanto, a escolha do papel, a qualidade da impressão e a 

ilustrações dos pratos devem possuir alguns critérios de qualidade. Outros cuidados que se deve tomar é na escolha 

da redação e correção gramatical. Sobre o contexto histórico “a origem da palavra menu remonta à Paris do século 

XVIII, época das confrarias, as quais podem ser consideradas precursoras dos atuais sindicatos. Nelas estavam 

agrupados dos diversos segmentos e profissionais; havia os rôtisseurs, charcutiers, vinaigriers, sauciers, 

moutardiers, pâtissiers, traiteurs e restaurateurs e etc.  A confraria dos traiteurs – isto é, aqueles que ‘tratavam’ 

com o cliente qual o tipo de alimentação a ser levada para casa – separou-se em 1738 da corporação dos tripiers, 

que tinham por hábito cozinhar tripas, vísceras e miúdos – menus morceaux – em grandes caldeirões. As pessoas, 

ao se aproximarem, pediam então menus morceaux ou simplesmente menus” (BARRETO, 2001, p. 21, grifo do 

autor).      
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que suas preparações tidas como regionais ganhassem a preferência de sua população no âmbito 

nacional, mantendo a tradição associada à evolução dos hábitos alimentares contemporâneos. 

De fato, ao analisar a gastronomia da cidade de Treze Tílias, constata-se que sua tradição 

pode e deve ser mantida através de suas receitas144 típicas. Os gestores e os proprietários de 

estabelecimentos, porém, talvez devessem começar a olhar para seu futuro, em que aliar toques 

de contemporaneidade à tradição austríaca poderia representar um caminho para promover 

melhorias na imagem do turismo gastronômico do município. É importante ainda buscar 

atender a uma demanda turística que requer cada vez mais um atendimento de excelência capaz 

de unir a qualidade da elaboração com a apresentação de uma culinária típica.  

Outro fator que ajudaria a melhorar a qualidade das refeições da culinária austríaca da 

cidade de Treze Tílias e que contribuiria igualmente para a evolução da atividade turística seria 

a criação de uma escola especializada na formação de profissionais na área da gastronomia. A 

região do Meio-Oeste Catarinense, de um modo geral, é carente de profissionais especializados 

na área gastronômica, apesar do seu potencial turístico de atratividade ser amplo e variado, pois 

os diferentes povos que colonizaram a região do Meio-Oeste ajudaram a construir uma grande 

diversidade cultural que é, atualmente, promovida e explorada por meio do turismo (SANTUR, 

2014). Dentro desse cenário regional catarinense, existe um número elevado de pequenas 

cidades que promovem a atividade turística e que possuem uma demanda por trabalhadores 

qualificados na área gastronômica. Ao conversar com proprietários de estabelecimentos da 

cidade de Treze Tílias, observou-se a falta da mão de obra especializada na área da gastronomia 

em todo o Meio-Oeste Catarinense. Um dos maiores hotéis do município de Treze Tílias, por 

exemplo, trouxe o seu atual chef de cozinha da cidade de Campos do Jordão, no estado de São 

Paulo. 

 

 

 

  

                                                           
144“As receitas são conjuntos de gestos que, no final, plasmam produtos. Correspondem a modos rígidos de 

apropriação da biodiversidade, transformada em matérias-primas culturalmente produzidas a partir da seleção de 

seus componentes [...] Contudo, não é possível pensar em qualquer ingrediente como algo desprovido de história, 

como um pedaço da natureza em estado puro” (DÓRIA, 2014, p. 91). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os hábitos culturais trazidos pelos imigrantes austríacos que se estabeleceram no 

município de Treze Tílias foram preservados até os dias atuais por meio dos grupos de música, 

do idioma alemão, das casas em estilo alpino, da festa Tirolerfest, da banda e da comida típica.  

Como a maioria de seus imigrantes veio da região do Tirol – Áustria, a cidade de Treze Tílias 

(SC) é conhecida como o “Tirol Brasileiro”, devido à grande similaridade com a terra natal, 

seja pela sua gente, seja pelas características culturais. 

Do ponto de vista histórico, a imigração austríaca para o Brasil é recente. Esse fato por 

si só já permite compreender por que os hábitos e os costumes trazidos por esses imigrantes 

estejam ainda tão vivos entre os seus descendentes, muito embora o povo austríaco tenha 

também incorporado traços de outras culturas como foi o caso, por exemplo, da culinária cujas 

receitas já haviam sofrido transformações no seu país de origem. É importante salientar que os 

países europeus passaram por crises decorrentes de diferentes fatores, como a transição do 

sistema feudal para o capitalista, as constantes guerras que lá ocorreram, dentre as quais se 

destacam a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, guerras estas que provocaram mudanças 

nos hábitos alimentares da população, em razão da elevação dos preços dos ingredientes, 

promovendo uma substituição dos produtos utilizados em suas receitas originais. 

Dentre os aspectos culturais da cidade de Treze Tílias, cabe destacar o importante papel 

da gastronomia típica do município, que contribui tanto na forma de atrativo turístico, como no 

ganho econômico ou ainda na preservação da identidade austríaca. As características culturais 

do município são os traços deixados pelos seus antepassados que se mantiveram no decorrer do 

tempo. No caso da gastronomia de Treze Tílias, a tradição nos pratos típicos herdados dos 

antepassados, seja na sua elaboração e/ou na forma de apresentação, foi preservada. Esse fato 

pode ser atribuído à localização da colônia em uma área isolada que durante um longo período 

contou com o cavalo como único meio de transporte. No início da colonização, as famílias dos 

imigrantes passaram por muitas dificuldades e privações, tais como a proibição de uso da língua 

materna, o alemão. Uma forma de amenizar a saudade da terra natal residia na elaboração dos 

pratos típicos, por meio dos quais eram reproduzidos os sabores das preparações austríacas, o 

que acabava gerando, mediante o alimento, a alegria e as boas lembranças.  

É importante destacar que a cidade de Treze Tílias é a maior em número de descendentes 

austríacos fora da própria Áustria e que, em um determinado período em meados da década de 
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80, existiu um fluxo contrário. Esse fluxo emigratório era formado por filhos de imigrantes 

residentes na cidade de Treze Tílias que possuíam cidadania austríaca e partiam para a Áustria 

em busca de melhores salários.  Esse fato é muito importante tanto do ponto de vista econômico, 

como do cultural e turístico, visto que boa parte do dinheiro ganho na Europa era investido em 

Treze Tílias. A construção de casas no estilo típico, o melhoramento da infraestrutura dos 

hotéis, das pousadas, dos restaurantes e a até a criação de uma microcervejaria foram, em boa 

parte, efetivadas com o dinheiro poupado pelos descendentes dos colonizadores que 

trabalharam na Áustria. No quesito cultural, os descendentes que tiveram a oportunidade de 

conhecer o país de origem de seus antepassados, garantem ter sido possível perceber o quanto 

as características culturais presentes na cidade de Treze Tílias são similares às da Áustria. A 

hospitalidade do povo e a seriedade no trabalho são aspectos muito relevantes apontados por 

aqueles que viveram a experiência do intercâmbio cultural. Atualmente, o fluxo emigratório do 

Brasil para a Áustria vem diminuindo entre os descendentes austríacos da cidade de Treze 

Tílias, pois o elevado custo de vida na Europa e a grande valorização da moeda brasileira, o 

real, ajudaram a diminuir esse fluxo emigratório.  

O idioma alemão falado na cidade de Treze Tílias, entretanto, já não é o mesmo falado 

na terra natal, pois o dialeto trazido pelos imigrantes e que hoje é ainda utilizado pelos seus 

descendentes no município é considerado uma forma mais antiga da língua. Do ponto de vista 

da gastronomia existente na Áustria na atualidade, os pratos típicos servidos em restaurantes, 

hotéis e/ou mesmo preparado nas residências dos descendentes de austríacos de Treze Tílias 

são executados de modo tradicional. Para algumas pessoas que tiveram a oportunidade de 

degustar as preparações típicas na Áustria, garantem que a comida preparada em Treze Tílias é 

melhor do que no seu país de origem, porém ressaltam que a variedade de pratos servidos na 

Áustria é mais diversificada. 

No contexto da atividade turística na cidade de Treze Tílias, é preciso destacar o 

expressivo aumento no fluxo de turistas a partir da década de 90 quando a novela A História de 

Ana Raio e Zé Trovão, apresentada pela Rede Manchete de Televisão, em 1991 e 1992, deu um 

grande impulso ao turismo no município. Portanto, a mídia televisiva foi responsável por tornar 

a cidade mais conhecida nacionalmente, trazendo um maior número de turistas.     

No município de Treze Tílias, vale destacar a importância da comunidade, tendo em 

vista a existência dos parques e espaços de lazer disponíveis aos moradores e turistas. O espaço 

privado de lazer e de maior tamanho, é o parque aquático Termas Internacional do Vale das 
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Tílias, que pode ser frequentado não somente por turistas, mas também os moradores têm a 

possibilidade de comprar o título para usufruir daquele espaço. 

Acredita-se que o presente trabalho poderá ser utilizado para ajudar a preservar a cultura 

gastronômica austríaca no município de Treze Tílias (SC) bem como a possibilidade de 

aproximar o turismo da gastronomia. Verificou-se que a tradição da culinária austríaca é 

mantida em boa parte dos estabelecimentos da cidade, porém foi possível concluir que existe 

uma parcela pequena de estabelecimentos no município realizando o preparo dos pratos típicos 

sem ter preocupação com as suas apresentações. Ainda existem restaurantes que possuem um 

preço diferenciado para os moradores. 

Ao analisar a relação da culinária austríaca com a manutenção de suas receitas típicas, 

foi possível perceber que os elementos socioeconômicos foram os principais indicadores 

analisados, desde a chegada dos imigrantes até a atualidade. Do ponto de vista da atividade 

turística, a gastronomia da cidade é explorada de uma maneira comercial convencional ainda 

pouco atrativa. Não foram encontrados cardápios contendo fotografias dos pratos típicos da 

culinária austríaca do município, bem como o contexto cultural de suas preparações não são 

aproveitados. De um modo geral, a divulgação dos pratos típicos restringe-se aos sites dos 

hotéis da cidade e à Secretária de Turismo do município, que não possuem informações precisas 

a respeito da culinária austríaca praticada na cidade.  

Foi possível concluir que a gastronomia vem despertando o interesse não somente dos 

turistas que visitam a cidade, mas também de proprietários de estabelecimentos que reconhecem 

a gastronomia como uma importante fonte econômica, que vem contribuindo para a 

manutenção da tradição austríaca no município. 

Por fim, pode-se concluir que a cidade de Treze Tílias (SC) está localizada em uma área 

com um potencial turístico elevado, cujas belezas naturais da região e a rica diversidade cultural 

colocam-se como fortes atrativos turísticos. Foram observados vários pontos favoráveis ao 

crescimento da atividade turística na cidade, desde a gestão de políticas públicas, até a iniciativa 

do empresariado. O munícipio possui uma renda per capita elevada em comparação ao seu 

tamanho, o que justifica os constantes investimentos realizados em infraestrutura. 

Um dos maiores desafios para o empresariado de Treze Tílias e, particularmente, para 

os empreendimentos relacionados ao turismo está na qualidade dos serviços prestados, na forma 

de organizar a gastronomia típica da cidade, sem perder o elo com a tradição, mas incorporando, 

por outro lado, novos hábitos da contemporaneidade. O novo caminho não poderá prescindir 
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da formação de profissionais capazes de promover um aperfeiçoamento das técnicas de preparo, 

abrindo novas oportunidades de conhecimento a serem aplicados na gastronomia local. Para 

tanto, faz-se necessária a criação de um centro de formação profissional que ajude a fortalecer 

o setor de gastronomia e, ainda, promover melhorias nas futuras demandas das atividades 

turísticas da região do Meio-Oeste Catarinense. Convém lembrar que a vinda de chefs austríacos 

seria de vital importância para assegurar a manutenção da herança cultural transmitida pelos 

primeiros colonizadores, bem como para garantir o vínculo com os costumes e as tradições 

originários da Áustria, sujeitos a novas interferências no mundo globalizado de hoje. Vale aqui 

destacar o modelo de sucesso desenvolvido pela França, tanto em relação à atividade turística 

como à gastronomia, que só se fez valer a partir do momento em que as tradições já estavam 

desaparecendo. Portanto, ao se observar o modelo de turismo desenvolvido em boa parte do 

Brasil, percebe-se que muitas características culturais já, praticamente, se perderam. O país está 

passando por um momento de reconhecimento da gastronomia regional que, de certa maneira, 

tem semelhanças com o aquele vivido na França. Por isso, recorrer ao modelo desenvolvido na 

França, de valorização da gastronomia regional e seus produtos, é sinônimo de inteligência, 

podendo ser adaptado e aplicado no âmbito nacional para criar um lastro de possíveis variantes 

correspondentes à atividade turística e consolidar aspectos inerentes à diversidade cultural de 

diferentes regiões. Organizar essa atividade em um país onde a riqueza cultural é proporcional 

à sua extensão territorial, constitui um grande desafio para todos aqueles que têm por objetivo 

desenvolver a atividade turística na atualidade. 

Com o término do trabalho, surgiram algumas ideias para futuras pesquisas, tais como: 

a definição de um roteiro gastronômico para toda a região do Meio-Oeste Catarinense; a 

construção de uma escola profissionalizante na área da gastronomia que pudesse contribuir para 

a formação da mão de obra especializada para toda a região; promover um intercâmbio cultural, 

com a vinda de chefs austríacos para ajudar a construir uma gastronomia contemporânea com 

perspectivas para o melhoramento do futuro da culinária austríaca no município de Treze Tílias; 

viabilizar a fabricação de produtos alimentícios típicos austríacos em escala industrial; 

organizar a atividade turística da região do Meio-Oeste Catarinense de tal forma que o turismo 

gastronômico pudesse tornar-se uma realidade nos municípios que têm na sua vocação a 

atividade turística.   
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Apêndice A - Esboço da Proposta de Formulário para orientar a Entrevista Individualizada 

1. Identificação da produção típica gastronômica    

Nome  Nº 

Outras denominações  DATA: 

2. Identificação do entrevistado 

Nome  Sexo: (  ) M  (  )F  

Ocupação  Data de Nascimento 

Onde nasceu  Desde quando mora na localidade 

3. Processo de aprendizagem 

3.1 Com quem aprendeu? 

(  ) Avó, avô, mãe, pai, irmãos, tia, tio, prima 

(  ) Amigos 

(  ) No trabalho. Com quem? 

(  ) Outra. Quem? 

3.2 Quando aprendeu? 

3.3 Por que aprendeu? 

3.3 Transmitiu este conhecimento a outros? (   ) Sim (  ) Não 

4. Quanto ao consumo  

4.1 No passado, qual era a frequência de consumo desse alimento? 

Ano ou década                                                    Qual frequência? 

4.2 O alimento está presente atualmente na sua alimentação? 

(   ) Sim   (   ) Não.  Qual frequência? 

4.3 Quais eram os motivos de consumo no passado? 

(   ) Hábito  (   ) Festa famílias   (   ) Celebração religiosa   (   ) Festa popular  

(   ) Outras? 

4.4 Qual é o motivo dessa produção atualmente? 

  

 

 

 

 

 


