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RESUMO 

 

O texto corresponde a uma análise teórica que faz uma relação entre os conceitos de etnia,  imigração e as relações 

culturais como elementos indutores para o desenvolvimento do turismo étnico em Carambeí/PR. A pesquisa 

bibliográfica centrou-se na contribuição de autores oriundos de diversas tradições disciplinares e teóricas. O segmento 
do turismo étnico possui, no Paraná, uma latente possibilidade de desenvolvimento ao considerar que a atratividade 

dessa modalidade de turismo centra-se em costumes e tradições trazidos pelos imigrantes entre os séculos XIX e XX. 

Nos Campos Gerais do Paraná, os projetos de turismo são elaborados com enfoque principal na cultura tropeira. Em 

municípios como Carambeí onde o tropeirismo não corresponde a identidade cultural, a oferta de atrativos e 

equipamentos apresentam-se isoladas. Dessa maneira, ao considerar a potencial capacidade de uso das culturas de 

imigração pelo turismo, tem-se como perspectiva a adoção do turismo étnico e rural na região dos Campos Gerais como 

um incremento a atual oferta turística dessa região. A diversidade de elementos humanos, pode de certa forma, 

apresentar subsídios para a ampliação da oferta turística em uma determinada faixa de mercado nacional. Para que o 

étnico seja colaborativo, contudo, é necessário considerar que as relações sociais no turismo podem interferir em 

aspectos culturais. Por esse motivo, um olhar sustentável às etnias existentes nos Campos Gerais é uma necessidade 

devido à apropriação que o turismo faz da cultura de imigração. Para o desenvolvimento turístico colaborativo, a 

manutenção dos hábitos e costumes presentes nas etnias localizadas nessa região é de extrema importância. Carambeí, 
com o passar do tempo, deixou de ser colônia tornando-se cidade e prosperando, criando sua própria identidade pautada 

nos elementos étnicos que são a origem, a cultura, as práticas sociais e suas relações. O que faz com que cada território 

seja único são esses elementos em conjunto. As práticas sociais envolvem interações formando o patrimônio histórico e 

cultural, servindo como parte da identidade e da diferenciação de cada grupo. Com isso, pretende-se contribuir com 

debate mostrando como o turismo envolve os lugares com representações étnicas e valoriza seus elementos endógenos, 

ou seja, elementos culturais pertencentes ao território apropriado pelo turismo.  
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Introdução 

 
O segmento do turismo étnico possui, no Paraná, uma latente possibilidade de 

desenvolvimento ao considerar que a atratividade dessa modalidade de turismo centra-se em 

costumes e tradições trazidos pelos imigrantes que nesse estado ocorreu, segundo Balhana (1996), 

entre os séculos XIX e XX.  
Bahl (1994) enfatiza que tal possibilidade é justificada pela observação de Wachowicz
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(1972) ao apresentar o estado do Paraná como o maior laboratório étnico do Brasil ou do mundo 

onde se faz a maior experiência étnica de que o mundo tem notícia. 
Das regiões paranaenses, a dos Campos Gerais possui além de forte ligação com o elemento 

tropeiro, um volume de colônias de imigrantes de etnias, como a holandesa, os quais, segundo Bahl 

(1994, p. 31): “Apesar de constituírem uma parcela significativa, instalaram-se fora do perímetro 

urbano de Curitiba, na região dos Campos Gerais, onde formaram cooperativas de beneficiamento 

de laticínios, podendo ser incluídos como roteiros alternativos e complementares”. 
Mesmo fortemente ligados ao setor agropecuário, em localidades como Carambeí (PR), é 

possível observar a presença de elementos da oferta turística cuja atratividade centra-se na questão 

étnica, citando o complexo mantido pela Associação Parque Histórico Carambeí - APHC, com 

estrutura dotada de museu, confeitaria e réplicas das primeiras construções desenvolvidas pelos 

imigrantes holandeses na região. 
No entorno dos municípios pertencentes à região dos Campos Gerais, cruzam rodovias de 

ligação de importância regional, dentre as quais a PR 151 e PR 092; as BR 277, 376 e 153 que, 

além da função logística de escoamento da produção agropecuária, tem em parte de seus usuários, 

famílias e outras configurações de mercado potencialmente interessada em atrativos turísticos de 

caráter étnico-cultural. 
Na consideração que a política nacional de turismo incentiva o desenvolvimento dos 

destinos numa perspectiva regional, tem-se na região dos Campos Gerais uma possibilidade de 

prospecção de roteiros turísticos cuja temática dialogue com os aspectos étnicos trazidos pelos 

imigrantes. 
 De acordo com Almeida (2010):  
 

O turismo concebe o ambiente turístico como uma combinação entre o natural e o cultural. 

[...] São os grupos sociais que lhe atribui um significado, que lhes impõem uma identidade 

e que nos revelam tais significados a partir de suas representações. [...] Constitui uma 

invenção pelo e para o turismo. Assim também os espaços, os lugares e os territórios 
turísticos. Planejados e construídos pelos empreendimentos turísticos ou mesmo decretados 

e institucionalizados, eles consistem no estabelecimento de nova estrutura socioespacial, 

cujo eixo de compreensão emerge não da leitura do turismo em si, mas das relações da 

sociedade com os lugares mais ainda, dos homens entre si e de suas representações. 

(ALMEIDA, 2010, p. 38-39) 
 

O uso do étnico pelo turismo, contudo, demanda um planejamento especial considerando 

que sua essência é cultural, representada por elementos como sotaque, culinária e hábitos. 
Oliveira e Jesus (2010) afirmam a existência de uma perspectiva global de “turistificação” 

dos territórios culturais, considerando que a busca de padronização em aspectos necessários a 

composição da oferta turística pode descaracterizar aquilo que originalmente servia como atrativo. 
Para Cruz (2007) teoricamente não há território que seja adjetivamente turístico, mas sim 

usos turísticos do território, ou seja, porções do espaço apropriadas para diferentes fins, incluindo a 

própria atividade turística. Por esse motivo, constata-se que a apropriação do turismo pelas questões 

étnicas vem se desenvolvendo de forma a colaborar com a manutenção de costumes e tradições das 

etnias presentes na região, em especial a holandesa em Carambeí/PR.   

                                                             

1 WACHOWICZ, R.C. História do Paraná. Curitiba: Vicentina, 1972 



 
 

Objetivo Geral 

 Compreender o turismo como agente de valorização dos costumes e tradições oriundos dos 

fluxos de imigração holandesa instalados no município de Carambeí/PR. 

 

Objetivos Específicos 

 Compreender a etnia e as relações culturais como elementos motivadores do deslocamento 

turístico; 

 Entender as formas de apropriação dos lugares com representações étnicas pelo turismo; 

 Analisar o projeto proposto pelo município de Carambeí/PR como modelo de 

desenvolvimento do turismo cultural regional. 

Justificativa 

A região dos Campos Gerais do Paraná possui relevante participação na história do sul do 

Brasil, especialmente pelo movimento tropeiro que usou seu território ao longo do século XVIII  e 

XIX no trajeto entre Viamão (RS) e Sorocaba (SP). Nesses deslocamentos, as paradas 

transformaram-se em cidades como Lapa, Castro e Ponta Grossa, as quais possuem elementos de 

interesse para o turismo com foco na questão tropeira. 
No início do Século XXI, surge por incentivo do Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena e 

Micro Empresa (SEBRAE) e da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), o 

produto “Rota dos Tropeiros”, envolvendo 16 municípios inseridos na região do segundo planalto 

paranaense. A ideia do produto, segundo Joboji (2009) era o aproveitamento da ordenação urbana 

dos municípios ao longo das rodovias as quais um dia foram o caminho das tropas e, a partir de um 

tema central (tropeirismo) incentivar que tais municípios explorassem sua vocação turística. 
Nos municípios com maior ligação à cultura tropeira, o produto teve sua colaboração no que 

tange ao desenvolvimento turístico, mas, naqueles onde o tropeirismo não corresponde a identidade 

cultural, a oferta de atrativos e equipamentos apresentam-se isoladas da rota.  
Dessa maneira, ao considerar a potencial capacidade de uso das culturas de imigração pelo 

turismo, tem-se como perspectiva a adoção do turismo étnico na região dos Campos Gerais como 

um incremento a atual oferta turística dessa região, já que, para Bahl (1994), a diversidade de 

elementos humanos pode de certa forma apresentar subsídios para a ampliação da oferta turística 

em uma determinada faixa de mercado nacional.  
 Para que o étnico seja colaborativo, contudo, é necessário considerar que as relações sociais 

no turismo podem interferir em aspectos culturais. Por esse motivo, um olhar sustentável às etnias 

existentes nos Campos Gerais é uma necessidade devido à apropriação que o turismo faz da cultura 

de imigração. Para o desenvolvimento turístico colaborativo, a manutenção dos hábitos e costumes 

presentes nas etnias localizadas nessa região é de extrema importância.  

 
Metodologia 
 
 O texto corresponde a uma análise teórica que faz uma relação entre os conceitos de etnia,  

imigração e as relações culturais como elementos indutores para o desenvolvimento do turismo 

étnico em Carambeí/PR. A pesquisa bibliográfica centrou-se na contribuição de autores oriundos de 

diversas tradições disciplinares e teóricas. Com isso, pretende-se contribuir com debate mostrando 

como o turismo envolve os lugares com representações étnicas e valoriza seus elementos 

endógenos, ou seja, elementos culturais pertencentes ao território apropriado pelo turismo.  
 
 



 
 

Fundamentação Teórica 
 

De acordo com Brasil (2010), o conceito clássico de etnia remete a noção de origem, 

cultura, práticas sociais e raça, onde se considera o patrimônio histórico e cultural como elemento 

de identidade e diferenciação de um determinado grupo, bem como as interações sociais que 

ocorrem entre este grupo e a sociedade em seu entorno. Para Giddens (2005, p. 206), “a etnicidade 

refere-se às práticas e às visões culturais de determinada comunidade de pessoas e que as distingue 

das outras”.  
Swarbrooke e Horner (2002) destacam que, dentre as inúmeras motivações de um 

deslocamento turístico, está a busca por algo distinto ao habitual. Dessa forma, a caracterização 

étnica apresenta um potencial produto à oferta turística de uma determinada região. Para Silva e 

Carvalho (2010), os valores étnicos, quando usados pelo turismo, caracterizam-se como uma 

atividade turística de cunho cultural. 
O elemento cultural presente no segmento do turismo étnico se dá pela relação homem-

espaço já que, para Lisboa (2007, p. 26), “o espaço somente passa a existir quando se verifica 

interação entre o homem e o meio em que vive, do qual retira o que lhe é necessário para 

sobrevivência”. Nessa lógica, a mesma autora afirma que o homem é o agente do espaço 

geográfico. 
Claval (2008, p. 19) ao citar que, “para Henri Lefebvre, o espaço pode ser estudado em sua 

dimensão física e natural ou em sua dimensão social, como conjunto de redes que unem os 

homens”, deixa claro que, além das relações culturais, o espaço geográfico possui relações com a 

ocupação e as modificações por ela proporcionadas.  
Para Braga (2007, p. 66),”... o homem transforma o meio através da técnica que tende a fixá-

lo ou enraizá-lo no ambiente. A cultura (modo de vida) é vista como enraizamento ambiental que 

forma um território. O espaço seria essa coabitação de homem e natureza e é prenhe de 

intencionalidade (já que depende da vontade do homem)”. 
Santos (1978) afirma que o uso do território pelo povo cria o espaço, enquanto Saquet e 

Silva (2008, p. 31) observam que: “… o território pode ser considerado como delimitado, 

construído e desconstruído por relações de poder que envolvem uma gama muito grande de atores 

que territorializam suas ações com o passar do tempo”.  
Nesse sentido, os fluxos imigratórios, caracterizados por um volume de pessoas 

originalmente assentados em um ponto do globo distinto ao escolhido para a “nova vida”, trazem 

consigo costumes e tradições, criando territórios cuja delimitação é dada pela reprodução dos 

aspectos culturais oriundos de sua terra natal. Para Santos, “... o espaço se define como um conjunto 

de formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura 

representada por relações sociais que se manifestam através de processos e funções”. (SANTOS, 

1978, p. 122) 
 Silva (2012, p.2) observa que as relações de mudança e imigração ocorrem “na medida que 

o seu espaço vital se tornar limitado e insuficiente para sua sobrevivência, não apenas física mas de 

política e dominação”. Considerando que os fluxos de imigração europeia que tiveram como destino 

o estado do Paraná ocorreram principalmente entre o final do século XIX e o começo do século XX, 

compreende-se que a limitação de sobrevivência em seu espaço vital foi caracterizada por 

epidemias
2
 (como cólera, tuberculose e varíola) e guerras, respectivamente.  

Ao estabilizarem-se na nova morada, imigrantes, em sua maioria, buscam manter seus 

costumes e tradições, fazendo com que aspectos como idioma, culinária, arquitetura e práticas 

produtivas promovam a limitação de território, comumente referenciado como colônia. Para 

Balhana (1996, p. 40), o termo colônia é usado para “caracterizar a imigração destinada à formação 

de núcleos de povoamento e produção agrícola”. 

                                                             

2 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/saude/grandes-epidemias-ao-longo-historia-445155.shtml>. Acesso em: 04 

nov. 2013 



 
 

É nas colônias, portanto, que os aspectos étnicos se reproduzem, fazendo com que as novas 

gerações tenham referências culturais de seus antepassados, já que, para Saquet e Silva (2008, p. 

38), “o território corresponde ao palco onde se realizam as atividades criadas a partir da herança 

cultural do povo que o ocupa”. 
Para Claval (1999), a cultura é herança da comunicação, com papel fundamental da palavra, 

que transforma o espaço cultural em espaço simbólico. Nessa lógica, a simbologia étnica é 

representada por elementos materiais e imateriais e, uma vez utilizados como referência, dão ao 

espaço a ideia de lugar, que para Leite (1998) está relacionado às relações afetivas dos indivíduos 

com seu ambiente. Lopes (2012, p. 26) contextualiza a ideia de lugar como “base da existência 

humana enquanto experiência pessoal, mediatizada por símbolos e significados próprios, 

subjetivos”.   
Nos territórios delimitados pelas colônias de imigração, é possível observar que a escolha do 

lugar para assentamento possui uma caracterização paisagística que se assemelha ao espaço de 

origem dos fluxos imigratórios, como é o caso de Carambeí/PR.   
Localizado na região dos Campos Gerais, entre os municípios de Ponta Grossa e Castro, 

com acesso pela PR 151, Carambeí é um município recentemente fundado, sua emancipação oficial 

de Castro data de 1º de janeiro de 1997, embora na prática a comunidade já se desenvolvesse de 

forma independente havia várias décadas.  
Em 1905, chegaram ao Paraná os primeiros holandeses instalando-se na colônia Gonçalves 

Júnior, localizada no município de Irati. Lá, encontraram muitas dificuldades no cultivo da terra, 

além de doenças e pragas, não se adaptando ao local. Uma parte desses imigrantes retornaram para 

a Holanda e os que continuaram em território brasileiro foram em busca de outro local para se 

instalar. (HOROCHOVSKI &  HOROCHOVSKI, 2011) 
Balhana (1996) cita que dentre as motivações de incentivo ao imigrante no território 

paranaense estava a ocupação e povoamento dos vazios demográficos. A condição dos núcleos 

previamente estabelecidos, contudo, não possibilitavam a prosperidade, gerando um movimento de 

“reimigração” em busca de espaços com características que possibilitassem o uso da terra com 

atividades já desempenhadas em seus países de origem. Com isso, há uma mudança na política de 

imigração que passa a executar “um plano de colonização baseado no estabelecimento de colônias 

agrícolas nos arredores dos centros urbanos, com o objetivo de colocá-las junto aos mercados 

consumidores” (BALHANA, 1996, p. 46). 
Os pioneiros, Leonardo Verschoor, seu irmão e Jan Vriesman mudaram-se para o 

loteamento aberto pela Brazil Railway Company chamado Colônia Carambehy (nome que vem do 

Guarani, que quer dizer tartaruga no rio), onde hoje se encontra o Município, Assinaram contrato 

em 04 de abril de 1911. Nesse mesmo ano, começam a chegar os demais imigrantes para essa 

região. (HISTÓRIA DE... , 2012). 
 Por meio da fundação de uma cooperativa, em 1925,  Carambeí começa a consolidar-se  na 

produção de laticínios, com a Cooperativa Batavo, ou simplesmente Batavo, conhecida 

nacionalmente. “O embrião desta que seria uma das maiores do país em seu gênero foi a Sociedade 

Cooperativa Hollandeza de Lacticínios, provavelmente a primeira cooperativa de produção 

brasileira, formada antes mesmo de o país ter uma legislação sobre o tema – esta só viria a aparecer 

em 1932”. (HOROCHOVSKI &  HOROCHOVSKI, 2011, p. 23) 
Sua produção econômica atualmente está estruturada nos setores de lacticínios sendo um dos 

principais centros da bacia leiteira do Paraná. Tem destaque também na produção de grãos dos 

Campos Gerais (soja, milho e trigo) e no abate de aves e suínos. (IPARDES, 2012). 
Sendo assim, é correto afirmar que o elemento paisagístico desempenha importante papel na 

escolha de tais lugares em sua dimensão funcional, na medida que possibilita a continuidade das 

atividades desempenhadas em seu país de origem, devido às semelhanças geográficas, bem como na 

dimensão histórica, ao considerar as ações antrópicas necessárias ao assentamento e 

desenvolvimento desses núcleos coloniais. 
Uma outra dimensão da paisagem presente nos espaços de imigração é a simbólica, 

representada pela reprodução dos elementos culturais trazidos no momento de chegada ao país e, 



 
 

consequentemente, de relevante interesse para o turismo cultural, já que, para Segala (2003), esse 

segmento fundamenta-se no elo entre o passado e o presente, o contato e a convivência com o 

legado e tradições que foram influenciadas pela dinâmica do tempo, mas que permanecem com as 

formas expressivas reveladoras do saber e fazer de cada comunidade. 
Costa (2009) afirma que o turismo cultural abre perspectivas para a valorização e 

revitalização do patrimônio, do revigoramento das tradições e se consolidaria através do contato 

com o patrimônio, que é a prova evidente da existência de vínculos com o passado diante da 

necessidade social do homem em experimentar uma sensação da continuidade no tempo e de 

identificação com uma determinada tradição. 
Ao tempo que Hobsbawn e Ranger (1997) afirmam que tradições são apropriações do 

passado para refletir no presente a ideia de comunhão e marcar pertencimentos, Massey (2008) 

sinaliza que é fundamental o reconhecimento da multiplicidade de “estórias-até-então”, de forma a 

compreender que as representações étnicas não são apenas elementos estáticos, mas sim trajetórias 

históricas em processo, passíveis de influência e descaracterização. 
Nesse sentido, o espaço ocupado pelos grupos de imigração concentram elementos de 

caráter cultural e de interesse pelo turismo, devendo sua gestão estar voltada aos princípios da 

sustentabilidade para que a essência da atratividade seja mantida a fim de proporcionar experiências 

“genuínas” ao turista e servir de referência as gerações descendentes, como observado por Silva e 

Carvalho (2010, p. 204): “A riqueza cultural de uma comunidade ao ser preservada como forma de 

manutenção do grupo é utilizada como fomento ou elemento potencializador para a atividade 

turística, principalmente neste momento em que se observa o crescente interesse pela pluralidade 

étnica e pela diversidade cultural”. 
Por esse motivo, a importância na gestão sustentável dos recursos históricos e culturais, 

inseridos no legado dos movimentos imigratórios ocorridos em Carambeí/PR, é de primeira 

importância, de forma a reconhecer a coexistência de outros, com trajetórias históricas próprias, 

trajetórias que se cruzam, se conectam e se desconectam, formando assim o espaço a partir dessas 

relações, ou como afirma Massey (2008), a compreensão do lugar como um encontro de trajetórias 

em processo natural e humano. 
 
[...] mas o que é especial a respeito do lugar não é algum romantismo de uma identidade 

coletiva preconcebida ou de uma eternidade das montanhas. Ao contrário, o que é especial 
sobre o lugar e, precisamente, esse acabar juntos, o inevitável desafio de negociar um aqui-

e-agora (ele mesmo extraído de uma história e de uma geografia de ‘entãos’ e ‘lás’), e a 

negociação que deve acontecer entre ambos, o humano e o não-humano. Isto de modo 

algum nega um sentido de deslumbramento: o que pode ser mais inspirador do que andar 

pelas montanhas conhecendo a história e a geografia que as fizeram estar aqui, hoje? 

(MASSEY, 2008, p. 203).  
 

Para Relph (1979) o lugar significa muito mais que o sentido geográfico de localização. Não 

se refere a objetos e atributos das localizações, mas a tipos de experiência e envolvimento com o 

mundo, a necessidade de raízes e segurança. Como já citado, o caráter étnico apresenta em sua 

composição raízes e costumes que servem de referência aos descendentes, portanto de grande 

relevância à preservação como forma de proporcionar as gerações futuras um reencontro ao 

contexto de sua existência. 
E, na apropriação do termo lugar, Fratucci (2000, p. 131) defende a ideia do “lugar turístico” 

o qual, para ele: “Só é passível de existência a partir do momento que o turismo seja entendido 

enquanto fenômeno sociocultural complexo, no qual seus agentes e componentes existem num jogo 

constante de interações, onde cada um é ao mesmo tempo causa e efeito no circulo do processo”. 
Em estudo envolvendo os termos turismo e etnia, Duarte, Salamoni e Costa, (2011) 

realizaram observações acerca do caminho do vinho em Pelotas (RS) e constataram que a prática do 

saber-fazer herdada dos antepassados, constitui-se elemento importante na promoção do turismo no 

espaço rural.  



 
 

Dessa forma, o turismo, na sua maior parte, se faz no mundo em espaços previamente 

ocupados, lugares em que populações historicamente se estabeleceram. É uma prática social e uma 

atividade econômica que, no mais das vezes, se impõe aos lugares, mas, segundo Cruz (2007, p.14):  
 

[…] ele não se dá sobre uma tabula rasa, sobre espaços vazios e sem donos. Portanto, não 

são apenas Estado, mercado e turistas que produzem os espaços relativos aos fazeres 

turísticos, mas também as sociedades que vivem nesses lugares, parte delas transformada, 

por força de novas contingências, em empreendedores turísticos ou, mesmo, em muitos 

casos, atuando como contra-racionalidades às determinações hegemônicas. 
 
 Pensando nisso, a formação histórica e econômica de Carambeí apresenta um cenário 

propício para o desenvolvimento do turismo étnico e rural, “... por meio da “exploração” das 

pequenas propriedades que tem sua geração de renda focada na produção leiteira, de hortaliças, 

pequena produção de grãos, além de suíno e avicultura”. (KLOSTER, 2013, p. 65) 
 Nesse sentido, o turismo étnico por meio de saberes e fazeres, como o artesanato e a 

culinária, somado às atividades agropecuárias podem dinamizar o uso do meio rural de forma a 

complementar a geração de renda e emprego através de atividades distintas ao agronegócio. 
O Município conta com o Parque Histórico de Carambeí - APHC inaugurado em 2011, com a 

finalidade de contar e preservar a história dos imigrantes holandeses nos Campos Gerais. Sua área é 

de aproximadamente 100 mil m² e está dividido em 5 alas: Casa da Memória e Museu do Trator, 

Vila Histórica, Projeto Centro Cultural Amsterdam, Parque de Exposições, Projeto Parque das 

Águas. Toda a construção do Parque foi realizada a partir de parcerias com empresas, que 

utilizaram da Lei de Incentivo Fiscal para efetuarem seus patrocínios. (PARQUE HISTÓRICO..., 

2014).  

Além do APHC, está localizada em Carambeí a Cooperativa Paranaense de Turismo – 

COOPTUR, constituída em 2004, na sede da Cooperativa Batavo.  A primeira cooperativa de 

empreendedores de turismo do Brasil conta atualmente com a participação de oito municípios 

(Colônia Witmarsum, Carambeí, Colônia Castrolanda, Tibagi, Arapoti, Sengés, Prudentópolis e 

Colônia Entre Rios), onde existem associações de produção formadas a partir de colonizações 

europeias.  Seu escritório está anexo ao APHC. Reúne em seu quadro: hotéis, restaurantes, atrativos 

turísticos, condutores, artesãos, museus e associações culturais. Realiza campanha de 

comercialização para agências e operadoras de seus principais roteiros. Possui seis roteiros 

turísticos, entre eles a Colônia Holandesa de Castrolanda e Carambeí. (COOPTUR, 2014) 
 A formação histórica e econômica de Carambeí apresenta um cenário propício também para 

o desenvolvimento do turismo gastronômico. A identidade alimentar ligada as raízes imigrantes está 

tornando a cidade pólo gastronômico pautado na riqueza da culinária holandesa, em espacial, na 

confecção de tortas e bolos.  

 
 Tortas e bolos que se produzem com receitas e ingredientes respeitam a tradição holandesa, 

como a Appeltaart, o Kruidkoek, o Spekkoek ou o Speculaas, [...]. Mas também há tortas 

que constroem diálogos com outras matrizes culinárias, como as tortas suíça ou alemã, ou 

que já fazem parte do cardápio da pastelaria internacional, como as tortas de ricota, de 

damasco, de chocolate, de limão, de morango, dentre outras. E tortas que representam 

inovações em tendências, como a de chocolate com pimenta, ou que se referem a um 

repertório bem brasileiro, como a torta de maracujá. (PEREIRA, 2011, p.76) 
 

 Nos últimos cinco anos, é realizado no mês de outubro o 'Festival de Tortas de Carambeí' 

que reúne um número expressivo de público de várias cidades da região e do estado do Paraná. No 

evento comercializa-se artesanato, flores, tortas doces e salgadas, além da comida tailandesa que 

está presente na região. O evento serve como forma de divulgação da gastronomia e contribui para 

o surgimento de novos empreendimentos gerando renda principalmente para as mulheres 'torteiras', 

possibilitando renda o ano todo.  
 Outro segmento a ser considerado é o turismo rural, apesar das ações para seu incremento 

serem ainda modestas. Pequenas ações ocorrem por parte da prefeitura municipal com apoio de 



 
 

entidades como Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER,  

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SEAB  e  Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - 

SENAR. 
 Atualmente, segundo Kloster (2013), quatro propriedades desenvolvem atividade turística 

no meio rural. São elas:  

 
a) Chácara Bela Vista, com 1,5 ha, de propriedade da família Schwrtz Los. Na pecuária 

produzem aves para empresas alimentícias e no turismo, recebem grupos para eventos e 

hospedagem. No local é possível pescar e realizar passeios a cavalo.  

 
b) Café Colonial Meu Cantinho, localizado em frente ao Parque Histórico de Carambeí, era um 

antigo galinheiro e hoje, sua estrutura abriga um café colonial.  
 

c) Chácara Mangabeira, de propriedade da família Boer, produz geleia e artesanato que é 

comercializado nos pontos turísticos de Carambeí.  

 
d) Orquidário e Cactário Taman Batoe possuem uma variedade de orquídeas e cactos e 

oferecem comida indonésia para grupos de visitantes pré-agendados. 
 
 Dessa forma, nota-se que tantos os componentes étnicos como os rurais, quando inseridos 

num contexto cultural possuem efeito junto ao turista, como forma de reiteração da gestão 

sustentável dos destinos étnicos,  reconhecendo, destacando e valorizando os componentes inerentes 

à cultura. 
 A grande dificuldade atual é o desencaixe de informações sobre a atividade de turismo 

regional entre os roteiros turísticos no entorno de Carambeí e entre os próprios empreendimentos 

pertencentes a esses roteiros.  Os empreendimentos estão dispersos no Município e a articulação 

entre eles é quase inexistente impedindo o associativismo, como observa Kloster (2013, p. 90): 
 

A falta de informações e de união dificulta a troca de saberes, experiências e cooperação 

[…] Somente com capacitação de técnicos e proprietários rurais, será possível minimizar a 

insegurança como fator de risco para o investimento na atividade turística.  

 

 Dessa maneira, além do planejamento participativo, os produtos turísticos demandam um 

olhar regional, fazendo com que localidades com baixa, porém expressiva oferta turística possam 

inserir-se num produto regional, já que, para Bahl (2004, p. 31)  

 
Nem todas as localidades congregam atrativos turísticos em quantidade suficiente para se 

desenvolverem como centros de recepção, dependendo, por vezes, de se trabalhar com os 

existentes no seu entorno, permitindo-lhes ampliar o leque de opções para a prática de 
atividades e usufruto do turismo. 

 

A oferta regional do turismo no contexto cultural é destacada por Cristóvão, Medeiros e 

Melides (2010) em estudo realizado na região do Douro, Portugal. Culturalmente ocupada por 

atividades vitivinícolas, essa porção do território português concentra um volume expressivo de 

técnicas do cultivo da oliva e da uva. Tal consideração motivou a governança regional em inserir 

programas de animação turística a fim de buscar a valorização com consequente manutenção das 

tradições ali existentes. Por se tratar de um espaço rural, equipamentos complementares para uso 

turístico, tais como hospedarias e locais para alimentação, são inexistentes e, para os autores, a 

importância da regionalização se dá pelo entendimento da oferta desses serviços no entorno. 
Outra questão que permeia a ideia de região é o aproveitamento de organizações que não 

necessariamente existem para fins turísticos, mas podem dar suporte a equipamentos. Um exemplo 

é o estudo desenvolvido por Dias e Oliveira (2005) no município de Botuverá (SC), o qual possui 

uma colônia de imigrantes italianos, os quais produzem queijo para atender o mercado consumidor 

de Brusque (SC). 



 
 

Compreender a região como um recorte do espaço turístico, portanto, proporciona a inclusão 

de atrativos muitas vezes expressivos, porém geograficamente isolados, numa organização 

mercadológica de roteiro, baseado em um tema central, podendo colaborar com o processo de 

competitividade de uma destinação, seja pelo aumento de permanência, seja pela gama de oferta 

proporcionada ao consumidor-turista. 

 

Conclusões 

 As grandes guerras e as crises políticas e financeiras da Europa no século XX encareceram 

as terras e bens lá existentes, fazendo com que um número expressivo de imigrantes viessem para a 

região Sul do Brasil. O Paraná foi receptáculo de um número significativo de imigrantes, em 

especial o município de Carambeí/PR.  
 Carambeí, com o passar do tempo, passou de colônia para cidade prosperando e criando sua 

própria identidade pautada nos elementos étnicos que são a origem, a cultura, as práticas sociais e 

suas relações. Podemos entender, de maneira geral, que o espaço é dividido em territórios 

descontínuos, diferenciados pelos elementos existentes dentro de cada um deles. 
 O que faz com que cada território seja único são esses elementos em conjunto. As práticas 

sociais envolvem interações formando o patrimônio histórico e cultural, servindo como parte da 

identidade e da diferenciação de cada grupo.    
 Os elementos de diferenciação dos territórios são apropriados pelo turismo ocasionando o 

que muitos autores chamam de territórios turísticos, quer dizer, porções do espaço geográfico em 

que a participação do turismo na produção do espaço foi e ainda é determinante. Teoricamente, não 

há território que seja adjetivamente turístico e sim usos turísticos do território. (CRUZ, 2007). 
 No Município de Carambeí/PR, os elementos étnicos culturais tem presença marcante sobre 

a região dos Campos Gerais mas ainda não são aproveitados na sua totalidade. Projetos de 

desenvolvimento turístico regional ocorrem, mas ainda de forma centralizada e setorial.  
  É necessária maior articulação dos projetos e o poder público deve intervir no processo 

como mediador, mas não principal gestor. Na articulação atual dos projetos, observou-se que são 

isolados e descontínuos formando o desencaixe de informações. (KLOSTER, 2013). 
O desencaixe está presente nas debilidades quando abordada a questão da falta de contato 

entre os roteiros e entre as propriedades existentes no mesmo roteiro, na falta de continuidade nos 

projetos e nas ações mais efetivas. 
A participação da comunidade na composição de produtos étnicos e o conhecimento sobre 

região são destaques de autores como Fortes e Mantovanelli Jr. (2009) que afirmam da necessidade 

de conhecimento para que os produtos turísticos não se tornem de baixo conhecimento, como 

exemplo o Vale Europeu no RS.  
Destaque também para o conhecimento sobre a atividade de turismo. O conhecimento e o 

interesse pela atividade são dois caminhos diferentes. O conhecimento envolve perícia, estudos de 

quais os caminhos para o desenvolvimento da atividade turística. (KLOSTER, 2013) O interesse é o 

despertar para uma nova atividade econômica criando expectativa de geração de benefícios 

econômicos e socioculturais como a geração de renda e a preservação dos elementos étnico 

culturais. 
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