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RESUMO 
 
 
 

A atividade turística vem-se apresentando como possibilidade de desenvolvimento para grandes e 
pequenas localidades com potencial turístico. Muita atenção tem sido dispensada aos recursos 
naturais, artificiais, históricos e culturais, com o intuito de transformar locais em produtos turísticos 
formatados. O desenvolvimento do turismo pode trazer benefícios para a comunidade receptora, 
como o aumento da qualidade de vida, a preservação dos bens naturais e culturais, maior 
qualificação da mão-de-obra, incremento de renda, melhoria da infra-estrutura básica e turística e 
ainda o aumento das possibilidades de emprego. Esses benefícios são percebidos em Treze Tílias, 
SC, objeto de estudo do presente trabalho, que possui como objetivo geral analisar as 
transformações ocorridas no município de Treze Tílias, em decorrência da expansão do turismo 
cultural. Para atingir o objetivo proposto no presente trabalho, caracterizado como estudo de caso de 
caráter qualitativo, foi necessário utilizar os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental e entrevista dirigida. Como resultado da presente pesquisa, 
constatou-se que entre as transformações ocorridas em Treze Tílias, por ocasião do desenvolvimento 
da atividade turística, as que mais se destacam são as transformações positivas, principalmente 
relacionadas ao aumento do número de empreendimentos turísticos e à conservação dos usos e 
costumes dos munícipes.   
 
 
Palavras-chave:  Turismo cultural. Desenvolvimento turístico. Transformações. Treze Tílias. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Tourism activity presents a development opportunity for locations with tourism potential, both large 
and small. Much attention has been directed towards the natural, artificial, historical and cultural 
resources, with the aim of transforming these places into clearly-formatted tourism products. Tourism 
development can bring benefits to the host community, such as an improvement in quality of life, the 
preservation of natural and cultural wealth, greater qualification of the workforce, increased income, an 
improvement in basic and tourism infrastructure, and an increase in job opportunities. These benefits 
have been observed in Treze Tílias, in the State of Santa Catarina, the object of study of this work, 
which seeks to analyze the changes that have taken place in the town, due to the expansion of 
cultural tourism. In order to achieve the objective of this study, which is characterized as a case study 
with qualitative characteristics, the following methodological procedures were used: a bibliographic 
review, document research, and interviews. As a result, it was found that of the changes in Treze 
Tílias caused by the development of tourism activity, the main ones were positive, particularly those 
related to the increase in the number of tourism enterprises and the conservation of the uses and 
customs of the local population. 
 
 
Key words:  Cultural tourism. Tourism development. Change. Treze Tílias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A atividade turística vem-se apresentando como oportunidade de 

desenvolvimento para grandes e pequenas localidades com potencial turístico. Muita 

atenção tem sido dispensada aos recursos naturais, artificiais, históricos e culturais, 

entre outros, com o intuito de transformar locais em produtos turísticos formatados. 

O desenvolvimento do turismo poderá trazer benefícios, como o aumento da 

qualidade de vida da comunidade, preservação de bens naturais e culturais, maior 

qualificação da mão-de-obra, incremento de renda, melhoria da infra-estrutura 

básica e turística e aumento das possibilidades de emprego. 

Contudo, ao considerarmos o termo desenvolvimento, é necessário entender 

que não se trata apenas de indicadores econômicos, mas que pode ser entendido 

como um “processo de superação de problemas sociais, em cujo âmbito uma 

sociedade se torna, para seus membros, mais justa e legítima” (SOUZA, 1997, p. 

18). Por isso se torna relevante analisar fatores relacionados ao desenvolvimento do 

turismo. 

Porém, quando se trata de exploração turística de bens culturais, deve-se ter 

um cuidado relacionado à conservação desses bens, de forma que não sejam 

alterados ou modificados para agradar ao turista. Por isso uma das grandes 

preocupações dos estudiosos do turismo é a preservação dos recursos naturais e 

culturais (sendo estes, materiais ou imateriais), resultando em estudar e descobrir 

formas de gerenciar os recursos de maneira que não haja modificações com o 

decorrer do desenvolvimento da atividade turística no local.  

Em alguns casos percebe-se que os valores culturais locais se modificam e 

se tornam cada vez mais semelhantes aos daqueles que visitam a localidade, como 

turistas. Já em outros casos, percebe-se que a comunidade não permite que estes 

costumes sejam influenciados por fatores externos. Essa particularidade em 

preservar o que lhe pertence, atribuindo valor a isto, é um fator de destaque para o 

desenvolvimento do turismo. Então, o turismo pode ser um estímulo para que haja 

maior interesse em preservar esses recursos naturais e culturais.  

Considerando que o principal fator que caracteriza o município em estudo são 

as características culturais, é importante perceber que a cultura está diretamente 

relacionada com a comunidade. Entretanto, torna-se evidente para a presente 
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pesquisa, analisar a comunidade e sua cultura, ressaltando que as transformações 

decorrentes da exploração da atividade turística podem ser fatores positivos para a 

economia e para a valorização dos aspectos culturais de determinada localidade. 

Tulik e Roque afirmam que “a utilização da cultura como recurso turístico vem 

mostrando que a sua valorização econômica pode trazer benefícios, gerando 

emprego e renda e que se refletem em vantagens sociais” (2003, p. 90). 

Complementando a afirmação que o turismo cultural pode ajudar no processo de 

fortalecimento de certas tradições e costumes, é importante citar Gallicchio, que 

afirma: “a atividade turística pode conformar uma maneira de enfatizar e disseminar 

a importância de uma região, um local e seus respectivos registros, enquanto fontes 

de conhecimento” (2001, p. 57). 

Porém a atividade deve ser planejada e, antes de tudo, é necessário ter 

conhecimento sobre os envolvidos nessa atividade; além disso, é preciso saber se a 

comunidade local deseja conviver com o turismo. A participação da comunidade, 

além de favorecer o aspecto social, pode estar relacionada ao fator econômico do 

turismo.  

Analisando o atual contexto do município de Treze Tílias, localizada no meio- 

oeste do Estado de Santa Catarina e com pouco mais de cinco mil habitantes, 

verifica-se que o desenvolvimento turístico vem colaborando para que se perpetuem 

as características do espaço, paisagem e costumes, originários de outra região 

geográfica do mundo. Depois de completar 74 anos de imigração austríaca, 

percebe-se que há valorização dos aspectos da cultura, principalmente por meio das 

festividades, musicalidade, gastronomia e arquitetura.  

Alguns espaços criados para turistas podem ser usados pela comunidade, 

denotando a preocupação em envolver a comunidade no processo turístico e não 

fazer com que ela se sinta parte isolada do processo.  

Não se percebe, na área central do município, nenhuma apropriação de locais 

públicos que possa ferir a forma de viver da comunidade local. O que acontece é 

uma expansão urbana lenta, com predominância de empreendimentos turísticos de 

pequeno e médio porte. 

Portanto, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar as transformações 

ocorridas no município de Treze Tílias, em decorrência da expansão do turismo 

cultural. Considerando o município de Treze Tílias como objeto de estudo, 

principalmente por se tratar de um local ainda pouco estudado e que apresenta 
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características bastante peculiares e relevantes, o que poderá resultar em uma 

contribuição significativa para a comunidade acadêmica do Turismo. 

Para tal, torna-se necessário contextualizar as características geo-históricas 

de Treze Tílias, levando em consideração o processo imigratório que ocorreu no 

Brasil no século XX; pesquisar sobre os recursos turísticos de Treze Tílias; e, por 

fim, analisar o desenvolvimento do turismo no município, considerando como foco 

para o estudo a ênfase dos aspectos relacionados à cultura austríaca, que é hoje o 

principal atrativo do município. 

O nível de abrangência para a presente pesquisa está concentrado na área 

central do município de Treze Tílias, com recorte temporal compreendendo o 

período de 1948, que corresponde à data de fundação do primeiro empreendimento 

de hospedagem, até os dias atuais. 

A pesquisa caracteriza-se principalmente pela abordagem qualitativa. Para 

Chizzotti (1991, p. 89) “os dados são colhidos, iterativamente, num processo de idas 

e voltas (...) os dados colhidos em diversas etapas são constantemente analisados e 

avaliados”. O método do procedimento da pesquisa é o estudo de caso, que para Gil 

(1999, p. 72-73) trata-se de um “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”. 

A coleta de dados se deu de três formas: pesquisa bibliográfica, desenvolvida 

a partir de material já elaborado e constituída principalmente por meio de livros e 

artigos científicos (GIL, 1999); documental, tendo sido consultados documentos 

oficiais, fotografias, relatórios e dados estatísticos; e a entrevista não-diretiva, cujas 

informações são coletadas mediante discurso livre do entrevistado, em que o 

pesquisador vai recolhendo os dados que o levam à elucidação do problema 

(CHIZZOTTI, 1991). 

A pesquisa bibliográfica tornou-se indispensável neste trabalho, 

principalmente pela necessidade de estudos históricos relacionados à imigração de 

austríacos ao Brasil, bem como pela busca por maior aprofundamento teórico sobre 

cultura e turismo.  

Paralelamente, a pesquisa documental foi importante para descobrir dados 

estatísticos atuais, buscados principalmente junto ao Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE; nos Planos Nacionais de Turismo 2003/2006 e 2007/2010, 

elaborados pelo Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR; no Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, bem como para conhecer as  
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Leis Municipais que regulamentam os aspectos relacionados à ocupação territorial 

do município de Treze Tílias, tais como o Plano Diretor, o Plano de Zoneamento e as 

Leis 931/93 e 1312/99, que tratam especificamente sobre as questões arquitetônicas 

na área central da cidade. 

Já a entrevista foi fundamental para conhecer a realidade em que vivem os 

atores sociais que possuem ligação direta com a atividade turística, sendo eles, o 

poder público, representado por alguns funcionários da Prefeitura Municipal e da 

Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo de Treze Tílias; dos empresários do 

ramo e dos prestadores de serviços, sendo entrevistados proprietários ou gerentes 

de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, parque temáticos, serviço de transporte,  

entre outros. 

 O resultado deste trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro 

deles, intitulado como Treze Tílias: características geo-históricas, faz-se uma relação 

entre o surgimento do município e o processo imigratório que aconteceu no Brasil no 

século XX, especificamente no meio-oeste catarinense. São apresentados também 

dados atuais que revelam as condições socioeconômicas do município. O conteúdo 

desse capítulo teve como fontes principais a obra de Walter F. Piazza, sob o título A 

colonização de Santa Catarina e duas obras de Luiz J. Gintner que retratam fatos 

históricos de Treze Tílias. 

No capítulo II, sob o título Cultura e desenvolvimento do turismo, faz-se uma 

reflexão sobre teorias que sustentam a presente pesquisa. Para o desenvolvimento 

dele, foram consultadas diversas fontes, entre elas as mais citadas são: Turismo e 

identidade local, de autoria de Margarita Barretto, e A noção de cultura nas ciências 

sociais, de Denys Cuche.  

No capítulo III, intitulado Os recursos turísticos de Treze Tílias e as 

transformações decorrentes da expansão do turismo cultural, são apresentados 

dados sobre os atrativos naturais, artificiais, histórico-culturais e sobre a infra-

estrutura turística existente no município. Paralelamente, nesse mesmo capítulo, as 

informações são analisadas de forma aprofundada, com o intuito de constatar quais 

foram as transformações decorrentes da expansão da atividade turística em Treze 

Tílias. Para buscar as informações constantes nesse capítulo, foram necessárias 

uma série de visitas in loco para registrar os locais por meio de fotografias e também 

para buscar informações atualizadas sobre cada um dos empreendimentos 

visitados. Posteriormente à coleta de dados, tornou-se necessário estudar as 
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informações para diagnosticar a atual situação do município em relação à expansão 

da atividade turística. 

Por fim, o terceiro e último capítulo apresenta-se com substanciais 

contribuições, tendo em vista que, além de inventariar os recursos turísticos de 

Treze Tílias, apresenta informações analisadas criticamente, de forma a destacar 

quais foram as transformações ocorridas em decorrência da expansão da atividade 

turística no município. 

 



CAPÍTULO I - TREZE TÍLIAS: CARACTERÍSTICAS GEO-HIST ÓRICAS  

 

 

1.1 GÊNESE E EVOLUÇÃO  

 

 

Para compreender a gênese e a evolução da formação socioespacial do 

município de Treze Tílias, é necessário que se verifique o contexto histórico dos 

fluxos migratórios que ocorreram no Brasil a partir de meados do século XIX e sua 

relação com a ocupação do território catarinense. A grosso modo, podemos 

distinguir em Santa Catarina duas formações socioespaciais definidas, a partir da 

primeira grande divisão regional que é imposta pela dupla conformação do seu 

relevo: litoral e planalto. Essa característica geral do relevo, “combinada a outros 

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

do território e para o desenvolvimento das atividades humanas do estado de Santa 

Catarina” (VIEIRA e PEREIRA, 1997, p. 457). De um modo geral, pode-se dizer que 

a exploração das terras situadas no planalto teve início com a chegada de paulistas 

no século XVIII, instalados nas manchas de campo natural de Lages, Curitibanos e 

Campos Novos. Ao lado ou associado ao latifúndio pastoril, nos trechos de floresta 

se espalha a atividade extrativa, aproveitando a existência dos ervais nativos, 

encontrados em combinação com as matas de araucária do planalto. 

Já na faixa litorânea onde os açorianos, chegados no século XVIII, sucederam 

os vicentistas fundadores dos primeiros povoados catarinenses (São Francisco, 

Desterro e Laguna) em meados do século XVII, dominaram as pequenas 

propriedades “policultoras familiares que forneceram, nos fins do século XVIII e início 

do XIX, importantes excedentes alimentares (farinha de mandioca, arroz, feijão, 

melado, etc.) que se destinaram ao abastecimento do Rio, Salvador, Recife e até 

mesmo Montevidéu” (MAMIGONIAN, 1966, p. 34). Os vales atlânticos foram 

ocupados principalmente a partir da segunda metade do século XIX, por pequenas 

explorações policultoras de alemães (Joinville e maior parte do Vale do Itajaí) e 

italianos (especialmente no sul do estado). Estes agricultores independentes tinham 

origem em uma Europa “em processo de industrialização” (MAMIGONIAN, 1986, p. 

104), uma conjuntura socioeconômica distinta daquela vivida pelos imigrantes 

oriundos dos Açores. 
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Finalmente, já no início do século XX, a ocupação do território catarinense 

completou-se “a partir da comercialização de glebas – situadas na porção oeste do 

planalto – para imigrantes originários dos núcleos coloniais alemães e italianos do 

estado do Rio Grande do Sul” (VIEIRA e PEREIRA, 1997, p. 459). 

Quanto à imigração européia no Brasil, houve vários fluxos, sendo que o 

primeiro deles ocorreu ainda durante o 1º Império1. Para Adas (1976, p.100), durante 

o Império (até 1889), o governo custeava o transporte para a vinda destes 

imigrantes, que lentamente passavam a substituir a mão-de-obra escrava nas 

grandes fazendas de café. Por outro lado, no sul do Brasil – e esse é o caso de 

Santa Catarina – levas de imigrantes se instalaram em regiões ainda pouco 

povoadas. Nas regiões emissoras desses imigrantes, especialmente na Alemanha e 

Itália, havia desemprego decorrente do desenvolvimento tardio do capitalismo e os 

conflitos na Europa que causavam intranqüilidade social na população. Em 17 de 

junho de 1874, Joaquim Caetano Pinto Junior celebrou junto ao Governo Imperial 

um importante contrato de introdução de imigrantes europeus no Brasil. Para Piazza 

(1994, p. 181-184) esse pode ter sido o maior contrato havido na história do Brasil, 

em termos de política imigratória: 

 

 

Decreto nº 5663 – de 17 de junho de 1874 
Autoriza a celebração do contrato com Joaquim Caetano Pinto Junior para 
importar no Império 100.000 imigrantes europeus. 
Atendendo ao que Me requereu Joaquim Caetano Pinto Júnior, Hei por 
bem autorizar a celebração do contrato para, por si ou por meio de uma 
sociedade ou companhia que organizar, introduzir no Império (exepto na 
Província do Rio Grande do Sul) cem mil (100.000) imigrantes europeus, 
de conformidade com as cláusulas que com este baixam assinadas, por 
José Fernandes da Costa Pereira Júnior, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de 
Janeiro em dezessete de junho de mil oitocentos e setenta e quatro, 
qüinquagésimo terceiro da Independência e do Império. 
Com a rubrica de Sua Mejestade o Imperador. 
José Fernandes da Costa Pereira Júnior. 
Contrato entre o Governo Imperial e Joaquim Caetano Pinto Júnior para, 
por si ou por meio de uma companhia, introduzir no Brasil, dentro de 10 
anos 100.000 imigrantes, debaixo das seguintes condições: 
I. Joaquim Caetano Pinto Júnior obriga-se, por si ou por meio de uma 
companhia ou sociedade que poderá organizar, a introduzir no Brasil 
(exepto na Província do Rio Grande do Sul) dentro do prazo de 10 anos, 

                                            
1 A 1ª Colônia alemã em Santa Catarina foi a de São Pedro de Alcântara, fundada em 1829. Na 
segunda metade do Século XIX, novas colônias alemãs foram fundadas em Santa Catarina, entre 
elas a de Blumenau (em 1850) e a de Joinville (1851). Os imigrantes italianos chegaram mais tarde e 
dirigiram-se em parte para o Vale do Itajaí e, especialmente, para o Sul do Estado, a partir de 1875. 
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100.000 imigrantes Alemães, Austríacos, Suíços, Italianos do norte, 
Bascos, Belgas, Suecos, Dinamarqueses e Franceses, agricultores, sadios, 
laboriosos e moralizados, nunca menores de dois anos, nem maiores de 
45, salvo se forem chefes de família. Desses imigrantes 20 por cento 
poderão pertencer a outras profissões. 
II. O prazo de 10 anos começará a correr depois de 12 meses, contados 
da data de elaboração do contrato; o empresário, porém, poderá dar 
começo à introdução de imigrantes antes de findos os 12 meses, se o 
Governo permitir. 
III. O número de imigrantes não excederá de 5.000 no primeiro ano, 
podendo ser elevado a 10.000 se o Governo assim determinar; mas nos 
anos subseqüentes o empresário será obrigado a introduzir até 10.000, 
ficando qualquer excesso dependendo de prévio consenso do mesmo 
Governo. 
IV. O empresário receberá por adulto, as seguintes subvenções: 
125$000 pelos primeiros 50.000 imigrantes, 100$000 pelos 25.000 
seguintes. 60$000 pelos últimos 25.000, e a metade destas subvenções 
pelos que forem menores de 12 anos e maiores de dois. 
V. Estas subvenções serão pagas na Corte, logo que for provado que os 
imigrantes foram recebidos pelo funcionário competente no porto de 
desembarque da Província a que se destinarem. 
VI. Nem o Governo, nem o empresário poderá haver dos imigrantes a 
título algum, as quantias despedias com subsídios, socorros, transportes e 
alojamento dos mesmos imigrantes. 
VII. O Governo concederá gratuitamente aos imigrantes hospedagem e 
alimentação durante os primeiros oito dias de sua chegada, e transporte 
até as colônias do Estado a que se destinarem. 
VIII. Igualmente garantirá aos imigrantes que se queiram estabelecer nas 
colônias do Estado a plena propriedade de um lote de terras, nas 
condições e preços estabelecidos no Decreto nº 3748 de 19 de janeiro de 
1876, e obrigar-se-á, além disso, a não elevar o preço das terras de suas 
colônias sem avisar o empresário com 12 meses de antecedência. 
IX. Os imigrantes terão plena e completa liberdade de se estabelecerem 
como agricultores nas colônias ou em terras do Estado, que escolherem 
para sua residência, em colônias ou terras das Províncias particulares; 
assim como de se empregarem das cidades, vilas ou povoações. 
X. Os imigrantes virão espontaneamente, sem compromisso, nem 
contrato algum, e por isso nenhuma reclamação poderão fazer ao Governo, 
tendo, apenas, o direito aos fatores estabelecidos nas presentes cláusulas, 
do que ficarão plenamente cientes. 
XI. O Governo designará, com a precisa antecedência, as Províncias 
onde já tem ou vier a formar colônias, a fim de que os imigrantes conheçam 
desde a Europa os pontos onde poderão estabelecer-se. 
XII. O Governo nomeará, nos pontos que tiver de efetuar o desembarque 
dos imigrantes, agentes intérpretes, que aos mesmos forneçam todas as 
informações de que careçam. 
XIII. Todas as expedições de imigrantes serão acompanhadas de listas, 
contendo o nome, idade, naturalidade, profissão, estado e religião de cada 
indivíduo. 
XIV. No transporte dos imigrantes, o empresário é obrigado a fazer 
observar as disposições do Decreto nº. 2168, de 1º de maio de 1858. 
XV. O Governo pagará ao empresário a diferença do preço da passagem 
entre o Rio de Janeiro e as Províncias para as quais forem enviados 
emigrantes diretamente da Europa, quando estas províncias não estiverem 
em comunicação direta e regular por meio de vapores com a Europa, e o 
empresário tenha de fazer tocar nos respectivos portos e vapores de outras 
linhas, ou por ele fretados. 
XVI. As questões que se suscitarem entre o Governo e o empresário, a 
respeito de seus direitos e obrigações, serão resolvidos por árbitros. Se as 
partes contratantes não acordarem no mesmo árbitro, nomeará cada uma o 
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seu, e estes designarão terceiro, que decidirá, definitivamente, no caso de 
empate. Se houver discordância sobre o árbitro desempatador, será 
escolhido à sorte um Conselheiro de Estado, que terá voto decisivo. 
XVII. O empresário ficará sujeito a repatriar, à sua custa, os imigrantes que 
introduzir fora das condições da cláusula 1ª. e que assim o exijam, 
cabendo-lhe igualmente aloja-los e sustenta-los até que se dê a 
repatriação, além de perder o direito de subsídios correspondentes a tais 
imigrantes. 
XVIII.Igualmente, não poderá transferir este contrato senão à companhia 
ou à sociedade que organizar, na forma da clausula 1ª. 
Em fé do que se lavrou o presente contrato, que é assinado pelo Ilmº. E 
Exmº. Sr. Conselheiro José Fernandes da Costa Pereira Júnior, Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas, por Joaquim Caetano Pinto Júnior e pelas testemunhas abaixo 
declaradas. 
Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas em 30 de junho de 1874.  

 

 

Como conseqüência desse acordo, iniciou-se a partir da década de 70 do 

século XIX, um verdadeiro êxodo imigratório, registrando-se a chegada ao Brasil do 

maior contingente de imigrantes da história do país. Para a região Sul do Brasil, o 

contingente imigratório que mais se destacou foi o de descendência italiana. Entre 

estes, muitos eram de Trentino2, formado em sua maioria por pessoas procedentes 

das áreas rurais3, camponeses que trabalhavam na agricultura ou em atividades 

relacionadas a ela. A distribuição da terra era extremamente desigual, pois a maior 

parte das terras agriculturáveis eram de propriedade da nobreza ou do clero. Diante 

disso, o maior desejo da população trentina era possuir o seu próprio pedaço de 

terra onde pudessem explorar a agricultura de subsistência (PIAZZA, 1994).  

A Itália e a Alemanha, nesse período histórico, faziam a sua transição do 

feudalismo para o capitalismo, razão pela qual era intenso o processo de 

expropriação dos camponeses que até então eram servos ligados a um senhor 

feudal.  

Para Piazza (1994), outros fatores também contribuíram para agravar a 

situação dos trentinos, como a crise nas produções de: seda, tecidos em geral, 

curtumes, chapéus de lã, peças em argila e cerveja. Essa crise fez com que muitos 

trentinos migrassem sazonalmente para regiões vizinhas em busca de trabalho para 

aumentar a renda familiar. Além da crise econômica, a população sofria ainda com 

pressões fiscais e militares, impostas pela Áustria, que dominava politicamente a 

                                            
2 Trentino é uma região de língua italiana de Trento. 
3 Em 1870 Trento possuía população de 341.519 habitantes, sendo aproximadamente 25.000 da área 
urbana e os demais da área rural (GROSSELLI apud PIAZZA, 1994). 
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região. Todos os fatores mencionados contribuíram para acentuar a pobreza do local 

e também para expulsar os camponeses de sua terra natal. Porém, Petrone (1987, 

p. 274) salienta que:  

 

    

A emigração constituiu para a Itália uma verdadeira válvula de escape, 
coisa reconhecida aliás pela própria administração [...] cerca de um sexto 
dos agricultores cultivavam a própria terra; para os outros havia 
pouquíssimas esperanças de se tornarem um dia proprietários. Esse 
proletariado do campo, junto com o das cidades, cujos níveis de vida eram 
bastante baixos e que não tinham muita probabilidade de melhorá-lo, eram 
os visados pela propaganda dos países necessitados de mão-de-obra, 
entre os quais aparece o Brasil, onde o braço escravo estava destinado a 
desaparecer mais cedo ou mais tarde.  

 

 

Na figura 1 é possível observar a entrada de imigrantes no Brasil no período 

de 1831 a 1920. Entre todos os imigrantes, o contingente que mais se destaca é o 

italiano: 

 

 

Década Italianos  Total de i migrantes  
1831/1840 180 502.838 
1841/1850 5 556.795 
1851/1860 24 121.747 
1861/1870 4.923 97.571 
1871/1880 60.029 219.128 
1881/1890 295.063 530.906 
1981/1900 678.761 1.143.902 
1901/1910 215.891 698.159 
1911/1920 134.017 818.231 

 1.388.893 4.689.277 
   Figura 1 – Quadro demonstrativo da entrada de imigrantes no Brasil. 
   Fonte: Nash (1939 apud PIAZZA 1994, p. 177), adaptado pela autora. 

 

 

A partir de 1930, a realidade passa a ser outra, havendo uma redução 

drástica de imigrantes, causada principalmente pela Revolução de 1930, época em 

que o governo brasileiro estabelece medidas restritivas à imigração e também pela 

Constituição de 1934, que estabeleceu uma cota máxima de entrada de imigrantes 

no Brasil.   
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A criação das condições institucionais do mercado livre de trabalho 
(propriedade capitalista da terra e abolição da escravatura) associou-se, 
portanto, a uma política de imigração, trazendo para o País o agente 
humano da realização da ideologia da transformação do trabalhador em 
proprietário (MARTINS, 1973, p. 17). 

 

 

A ocupação das terras onde hoje se localiza Treze Tílias aconteceu quando o 

fundador da cidade, Andréas Thaler4, veio à América do Sul com o objetivo de 

encontrar terras para oportunizar novas condições de vida aos imigrantes. Por ser 

filho de agricultores e também por trabalhar com a agricultura, Thaler5 sempre 

esteve envolvido com atividades relacionadas à agricultura. Durante a Primeira 

Guerra Mundial foi prefeito em sua cidade natal, e em 1919, chegou a ser eleito para 

o parlamento do Estado do Tirol, em que, durante dez anos, defendeu os interesses 

dos agricultores e, paralelamente, foi presidente do Conselho de Cultura Estadual. 

Mais tarde, entre os anos de 1926 e 1929 e também de setembro de 1930 a março 

de 1931, ocupou o cargo de Ministro da Agricultura da Primeira República da 

Áustria. Como Ministro, preocupado com o futuro dos filhos dos agricultores, que já 

não conseguiam sobreviver da produção da terra, e que muitas vezes procuravam 

em outras atividades o seu sustento, Thaler viu na emigração e na fundação de uma 

colônia na América do Sul, a possibilidade de incentivar os jovens para que não 

abandonassem o trabalho agrícola. Afastou-se do cargo de Ministro e criou uma 

Cooperativa de Colonização, com contribuição financeira do Estado. De acordo com 

entrevista realizada com Bernardo Moser6, o ministro buscava terras produtivas para 

que as famílias pudessem construir suas casas e utilizar a terra fértil como fonte de 

subsistência. Thaler, em sua viagem, passou pela Argentina e norte do Paraná, 

porém, as terras que foram oferecidas para compra tinham características muito 

diferentes das que haviam na Áustria. O Cônsul alemão que residia nessa época em 

Joinville7 tomou conhecimento da visita de Andréas Thaler ao Brasil e se 

correspondeu com ele oferecendo as terras existentes na região de Treze Tílias, as 

quais pertenciam a uma empresa alemã. As terras foram do agrado do governo 

                                            
4 Nascido em 10 de setembro de 1883, na comunidade de Oberau, município de Wildschönau, no 
estado do Tirol, Áustria. 
5 Informações coletadas na exposição permanente do Museu Andréas Thaler de Treze Tílias, em 16 
de setembro de 2007. 
6 Bernardo Moser foi Secretário Municipal de Turismo de Treze Tílias, durante 17 anos. A entrevista 
foi realizada em 11 de outubro de 2005. 
7 Na época existia um consulado alemão em Joinville e um subconsulado em Cruzeiro do Sul (hoje 
Joaçaba). 
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austríaco, que acabou comprando a área que seria destinada aos imigrantes 

daquele país.  

Foi assim que aquelas terras acabaram sendo compradas, mediante um 

empréstimo com juros baixos, concedido pelo governo da Áustria, destinados à 

compra da área e das máquinas. Inicialmente foram comprados 51.500.000 m² de 

terras em São Bento, próximo ao Vale do Rio do Peixe, interior do município de 

Cruzeiro do Sul, atual Joaçaba. Outra parte do dinheiro emprestado pelo governo da 

Áustria foi destinado ao financiamento da viagem para aqueles que não tinham 

condições de pagar as despesas e nem se manter na colônia durante os primeiros 

dias (THALER, 2003). 

As terras não foram doadas aos imigrantes. Cada família deveria pagar o 

valor equivalente ao governo, de forma facilitada, em prestações, e o dinheiro 

arrecadado com a venda das terras seria revertido em infra-estrutura básica para a 

população residente (escolas, energia, entre outros benefícios). 

A figura 2 mostra a demarcação (na cor clara) das terras que foram 

compradas pelo governo da Áustria e destinadas aos imigrantes. 
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Figura 2 – Terras compradas pelo governo da Áustria para a instalação dos imigrantes. 
Fonte: Reiter, 1993. 
 

 

No dia 9 de setembro de 1933, Andréas Thaler acompanha a vinda do 

primeiro grupo de imigrantes que chega ao Brasil em 13 de outubro de 1933. No ano 

seguinte, Thaler retorna à Áustria e organiza a vinda do segundo grupo, que chega 

ao Brasil em 29 de julho de 1934. Dessa vez, Thaler traz também sua numerosa 

família e não mais retorna à Áustria. 

Na época em que os grupos de imigrantes austríacos chegaram ao Brasil, 

imigrantes italianos, que haviam chegado ao Sul do Brasil com apoio das agências 

de imigração, já estavam residindo na região. Os italianos adquiriram lotes de terras 

que hoje equivalem a região do interior de Treze Tílias. Esse fato deu origem a 

algumas colônias italianas no interior, como a Linha Pinhal, que atualmente, apesar 

de estar distante da área central do município, possui considerável importância no 

contexto turístico municipal. 
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Conforme dados fornecidos pela Prefeitura Municipal (2006), hoje, o número 

de famílias de origem italiana no município é maior do que o das que possuem 

origens austríacas. A população da cidade se divide basicamente em descendentes 

de austríacos, que ocupam a área central, e descendentes italianos, que ocupam 

principalmente o interior do município. 

A comunidade da Linha Pinhal é referência quanto à cultura italiana, por ser 

formada exclusivamente por famílias cujos ancestrais vieram da Itália. O principal 

atrativo dessa comunidade são as casas em madeira e os produtos artesanais feitos 

pelas famílias (bolachas, doces, queijos, vinhos, cachaças, sucos e salames), 

comercializados em suas próprias residências. Os grupos de turistas, quando 

acompanhados de um guia cadastrado pela Secretaria Municipal de Turismo, são 

conduzidos até a Linha Pinhal, sendo recepcionados nas residências (Figura 3), 

geralmente nos porões das casas, em que são convidados a degustar os vários 

produtos produzidos pelas famílias de origem italiana (Figura 4). 

 

 

 
  Figura 3 – Residência e cantina da Linha Pinhal.                 

               Fonte: Prefeitura Municipal de Treze Tílias, 2005. 
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          Figura 4 – Produção artesanal da Linha Pinhal.   
          Fonte: Folder turístico de Treze Tílias, 2004. 

 
 

 

Em 13 de outubro de 1933, chegou à região de Treze Tílias o primeiro 

contingente de imigrantes austríacos, formado principalmente por pequenos 

agricultores, artesãos e comerciantes. O primeiro grupo era composto por 

aproximadamente 84 tiroleses, oriundos principalmente de Wildschonau, Alpbachtal, 

Worgl e de outras localidades do estado do Tirol Central e do Tirol do Sul (Figura 5). 

A partida desse primeiro grupo de imigrantes aconteceu em 8 de setembro de 1933, 

do porto de Gênova, no transatlântico Princepessa Maria (GINTNER, 2003, p. 14). 

 

 

 

 

           
 

 
 
 
 
 

        Figura 5 - Localização do Estado do Tirol na Áustria. 
         Fonte: Almanaque Abril, 2001, adaptado pela autora. 

 

 

Na figura 6, é possível observar o registro da vinda de outros grupos de 

imigrantes, totalizando 14 saídas, desde 1933 até o ano de 1938. O número total 

aproximado de imigrantes vindos nessa época foi de 700 pessoas, incluindo 

crianças, jovens e adultos (GINTNER, 1993, p.14).  
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Data de partida  Transporte utilizado  Local de partida  Número de pessoas  
10/10/1933 Principessa Giovanna Gênova 8 
01/02/1934 Neptunia Trieste 5 
14/06/1934 Oceania Trieste 61 
31/07/1934 Principessa Maria Gênova 257 
15/11/1934 Oceania Trieste 51 
22/03/1935 Principessa Maria Gênova 62 
10/07/1935 Neptunia Trieste 31 
16/10/1935 Neptunia Trieste 23 
12/03/1936 Neptunia Trieste 29 
11/11/1936 Neptunia Trieste 45 
03/04/1937 Neptunia Trieste 8 
10/07/1937 Principessa Giovanna Gênova 87 
01/01/1938 Monte Pascoal Hamburgo 37 

Figura 6: Informações sobre os grupos de imigrantes austríacos. 
Fonte: Gintner, 2003. 

 

 

Os maiores contingentes de imigrantes eram provenientes do estado do Tirol, 

conforme pode ser observado na figura 7: 

 

 

Estado  Cidade  Número de pessoas  
Tirol do Sul Welschnofen 38 

Tirol Wörgl 39 
Tirol Oberau 27 
Tirol Kirchbichel 21 
Tirol Schlaiten 17 
Tirol Innsbruck 30 
Tirol Hopfgarten 19 

Salzburg St. Johann-Pongau 17 
Capital do país Viena 32 

Bludenz Vorarlberg 26 
    Figura 7: Proveniência dos maiores contingentes de imigrantes austríacos. 
    Fonte: Gintner, 2003. 
 

 

Fundou-se então a Colônia Dreizehnlinden, que traduzida para o português 

significa Treze Tílias. Logo após a chegada, os imigrantes iniciaram a construção de 

uma capela (Figuras 8 e 9), localizada na Linha Babenberg, que foi inaugurada em 

1934 e restaurada em 1998. 
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Anualmente, no mês de outubro, os fiéis realizam uma romaria até a gruta de 

Nossa Senhora Aparecida, que se localiza na Linha Babenberg, onde há também 

uma via-sacra (com peças entalhadas em madeira). 

 

 

 
              Figura 8 – Capela de Babenberg (frente), inaugurada em 1934.               

 Fonte: da autora, 2006. 
 

 

 
Figura 9 – Capela de Babenberg (lateral).    
Fonte: da autora, 2006. 
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Após a chegada do primeiro grupo de imigrantes, que aportou no Rio de 

Janeiro e posteriormente seguiu para o porto de São Francisco, onde tomou um trem 

e desembarcou na estação ferroviária de São Bento (hoje Ibicaré), foi necessário 

transportar a bagagem com o auxílio de mulas e de carros de boi, isso com muita 

dificuldade, tendo em vista que não havia estradas até a colônia (THALER, 2003). 

Por se tratar de uma região isolada, diante do contexto estadual, outras 

dificuldades também estavam sendo encontradas, como a falta de atendimento 

médico. Para auxiliar no atendimento aos doentes, Thaler, ao retornar à Áustria para 

organizar o segundo grupo de imigrantes, tratou de solicitar a vinda de religiosas que 

pudessem se dedicar aos necessitados e também auxiliar na educação das 

crianças. Vieram ao Brasil três irmãs Vicentistas: Heriberta Kirsche, Alacoque 

Christadler e Maria Cássia Windmeur (Figura 10). 

 

 

 
         Figura 10: Irmãs Vicentistas. 
           Fonte: Pichler, 2006. 
 

 

De acordo com a Irmã Tereza8, as três irmãs vicentistas, que faziam parte da 

Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, com sede no estado 

do Tirol, Áustria, vieram ao Brasil com funções já determinadas. Uma delas seria 

responsável por atender aos doentes, a outra seria responsável pelos afazeres 

gerais da casa onde iriam morar e a terceira cuidaria da educação das crianças e 

jovens. As aulas eram dadas somente em alemão, o que foi proibido durante a 

                                            
8 Irmã Tereza (Atália Francnier), em entrevista concedida à autora, a 17 de setembro de 2007. 
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Segunda Guerra Mundial. Em decorrência, foi necessário solicitar a vinda de uma 

religiosa brasileira que pudesse lecionar as aulas em português, chegando, então, a 

Irmã Cecília Ribeiro. 

Muitas famílias, ao estabelecerem residência ali não conseguiam retirar da 

agricultura a renda necessária para a sua manutenção. Thaler (2003) afirma que 

muitos procuraram melhores condições nas cidades da região, com a finalidade de 

exercer as atividades em que eram especialistas, pois não viam perspectivas de 

ascender profissionalmente na colônia.  

 

 

Pelas dificuldades da época (derrubada da mata virgem, falta de maquinário 
agrícola, fracas colheitas, isolamento, desconfiança mútua entre imigrantes 
e nativos, decorrentes da anexação da Áustria à Alemanha) muitos 
buscaram melhores condições de vida em Joaçaba, Curitiba e São Paulo 
(GINTNER, 2003, p. 20).  

 

 

Essa situação afastou muitos jovens casais e os filhos mais velhos das 

famílias, os quais partiam em busca de melhores condições de vida em capitais que 

já se apresentavam mais industrializadas e com maiores alternativas de 

empregabilidade, tendo em vista que isso ocorreu em meados da década de 30, 

quando o Brasil começa a despertar para a expansão capitalista, decorrente da 

aceleração do processo de industrialização brasileira, quando o Brasil passa de uma 

economia agro-exportadora para a urbano-industrial (PEREIRA, 2003, p. 112-114).  

Outro problema que veio a dificultar a vida desses imigrantes foi a morte do 

fundador da cidade, que aconteceu em 27 de junho de 1939, quando Thaler, ao 

tentar salvar uma ponte sobre o Rio Papuan, acaba morrendo afogado, deixando a 

comunidade de imigrantes sem orientação no que tange à legalização das terras 

adquiridas pela Sociedade Austríaca de Colonização, criada por Thaler. Os 

agricultores, com o tempo, foram deixando de trabalhar em comunidade e se 

espalharam para as suas próprias terras. Esse foi um fator negativo, pois dificultou a 

administração da colônia. As terras distribuídas pela Sociedade Austríaca de 

Colonização não estavam legais. Todas estavam escrituradas em nome de Andréas 

Thaler, procurador da Sociedade. Essa Sociedade não pôde ser legalizada no Brasil, 

pois se tratava de uma empresa estrangeira. Outro fator que dificultou a legalização 

das terras foi que os imigrantes não respeitaram as divisões feitas nas escrituras 
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originais, mas, sim, remapearam pela própria comunidade, de acordo com a 

necessidade de cada membro (THALER, 2003). Portanto, com a morte do fundador 

da cidade, foi necessário rever a documentação e fazer nova distribuição das terras. 

No ano de falecimento de Andréas Thaler (1939), já não era mais possível a 

vinda de estrangeiros ao Brasil, em conseqüência do início da Segunda Guerra 

Mundial. Além de não ser permitida a saída de emigrantes da Áustria, também não 

era mais possível utilizar o alemão como idioma na Colônia Dreizehnlinden, que teve 

que receber outro nome: Colônia Papuan, pertencente inicialmente a Ibicaré, SC. A 

emancipação política de Treze Tílias aconteceu em 29 de abril de 1963, com a Lei 

882 da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina (THALER, 2003). 

De acordo com Martins (1973, p. 19), o imigrante não é apenas uma unidade 

física, um número ou um objeto, mas é alguém que se vincula a uma nova 

sociedade, participa de uma nova cultura apoiada em um outro sistema de valores, 

vivenciados em uma localidade geográfica diferente. Os dois grandes contingentes 

de imigrantes (austríaco e italiano) apresentam hoje em Treze Tílias uma mistura 

étnica, sendo representada por 40% de italianos, 30% de austríacos e o restante de 

alemães e outras representações. 

Aproximadamente 10% da população de Treze Tílias reside atualmente na 

Áustria, através do programa de intercâmbio existente entre o município e o governo 

austríaco. O principal destino para essas pessoas é o estado de Vorarlberg, onde os 

homens normalmente trabalham com serviços brutos, relacionados à construção civil 

e as mulheres ocupam cargos relacionados à assistência de pessoas idosas9.  Para 

realizar os trâmites necessários para a regularização dos documentos para a dupla 

cidadania dos brasileiros descendentes de austríacos, o município possui um 

consulado honorário10. Muitos jovens se dirigem à Áustria para trabalhar durante 

alguns anos e auxiliam a sua família que permanece no município. Alguns retornam 

e investem no município. Outros acabam fixando residência na Áustria. Aos 

brasileiros que possuem dupla cidadania são assegurados os mesmos direitos dos 

nascidos em território austríaco.  

Tendo em vista o programa de intercâmbio, a partir do ano de 1988, na 

Escola Estadual de Educação Básica São José, o alemão foi inserido oficialmente 

                                            
9 Informação disponibilizada pela Cônsul  Honorária da Áustria no Brasil, Anna Lindner von Pichler, 
em 17 de setembro de 2007. 
10 Consulado honorário: todas as despesas com manutenção, salários e outras despesas são de 
responsabilidade da Cônsul, Anna Lindner von Pichler, sem auxílio do governo do Brasil e da Áustria. 
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da Grade Curricular do Ensino da Pré-escola à oitava série. Anteriormente o idioma 

já era ensinado informalmente pelas irmãs Vicentinas, o que foi proibido durante a 

Segunda Guerra Mundial. Na Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo, o idioma 

alemão também faz parte da Grade Curricular do ensino do Pré-escolar à oitava 

série. O objetivo principal dessa estratégia é preparar os jovens para realizar 

intercâmbio na Áustria11. 

No contexto estadual, o município de Treze Tílias está inserido na 

microrregião geográfica de Joaçaba, localizada no meio-oeste do Estado de Santa 

Catarina, no Vale do Rio do Peixe, com área total de 9.146 km².  A região foi 

povoada por descendentes de europeus, vindos, em maioria do Rio Grande do Sul. 

Essa microrregião possui economia diversificada, não tendo nenhum dos 

setores se destacando sobre os demais12. É constituída por 21 municípios: Água 

Doce, Arroio Trinta, Caçador, Capinzal, 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.  Entre 

eles, o município de Caçador é o maior em extensão territorial e também em 

população. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008), a 

área total de Caçador é de 982 km² e a população estimada para o ano de 2007 é 

de 67.624 habitantes.  

O município de Treze Tílias possui área total13 de 185 km², fazendo divisa, ao 

norte, com Salto Veloso e Água Doce, ao sul com Ibicaré, a leste com Salto Veloso, 

Arroio Trinta e Iomerê e a oeste, com Água Doce (Figura 11).  

 

 

                                            
11 Informação oral coletada em 10 de setembro de 2005, com a Helga Zeisler Feilotrecker, diretora da 
Escola Estadual de Educação Básica São José. 
12 Atlas Escolar de Santa Catarina (1991). 
13 IBGE Disponível em <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/defaul.php>. Acesso em: 4 jan. 2008. 
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  Figura 11 – Mapa de projeção de localização de Treze Tílias. 
  Fonte: Atlas Escolar, 1991 e www.ibge.gov.br (adaptado pela autora), 2007. 

 

 

Do ponto de vista climático, apresenta as quatro estações bem definidas, com 

temperatura mínima de 0ºC no inverno e máxima de 40ºC no verão. A temperatura 

média anual é de 20ºC. A altitude em relação ao nível do mar é de 840 metros14. O 

município está localizado próximo às cidades de Concórdia e Chapecó, 

                                            
14 Prefeitura Municipal de Treze Tílias, 2005. 
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consideradas grandes centros industriais na fabricação de produtos alimentícios do 

oeste de Santa Catarina. Também se encontra próximo a Videira e Fraiburgo, 

municípios que se destacam na produção de maçãs. 

As principais distâncias da cidade de Treze Tílias, em relação às capitais dos 

estados do Sul do Brasil, estão apresentadas na figura 12. 

 

 

Cidade  Distância em km 
Curitiba 400 
Florianópolis 470 
Porto Alegre 550 

   Figura 12  – Distâncias das capitais da região Sul do Brasil. 
 Fonte: www.trezetilias.com.br , 2006.  

 

 

 A principal rodovia que dá acesso ao município de Treze Tílias é a Rodovia 

Estadual SC 454, que possui conexão com a Rodovia Estadual SC 452 e com a 

Rodovia Federal BR 282 (Figura 13). 

 

 

 
             Figura 13 – Mapa rodoviário de acesso a Treze Tílias. 

    Fonte: www.maplink.com.br, 2005. 
 

 

As cores da bandeira da cidade (Figura 14) são semelhantes às da Áustria. 

No centro da bandeira foi colocado o Brasão da cidade e relembra os pioneiros 

vindos do estado do Tirol (Áustria). A figura do castelo é o símbolo do poder público 

ESCALA: 1cm = 10 Km 
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municipal. A cor amarela significa prosperidade e a cor verde lembra as cores 

nacionais. A videira representa as frutas do município e o milho, os cereais. A data 

que está no brasão, 13 de outubro de 1933, refere-se à fundação do município. 

 

 

 
Figura 14 - Bandeira do município de Treze Tílias. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Treze Tílias, 2005.  

 

 

1.2  ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS ATUAIS 

 

 

Treze Tílias apresenta atualmente uma população estimada de 5.49415 

habitantes. É um município de pequeno porte, mas possui boa infra-estrutura básica 

para atender à comunidade local e aos turistas. Em relação aos serviços públicos, a 

área central do município é abastecida de água pela Companhia Catarinense de 

Águas e Saneamento – CASAN. A energia elétrica é fornecida pela Companhia 

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC; possui serviço de telefonia fixa 

por meio dos serviços da Brasil Telecom e também o serviço de telefonia móvel.  

Possui posto de combustíveis, farmácias (com telentrega), supermercados, bancos, 

agência dos correios, hospital, posto de saúde e comércio em geral. A segurança da 

cidade é coordenada pela Polícia Civil e Militar. O aeroporto mais próximo da cidade 

é o de Videira, distante aproximadamente a 60 quilômetros.  

O serviço de transporte pode ser feito por serviço de táxi ou pelos ônibus do 

terminal de transporte. Para o transporte intermunicipal, a única empresa a operar na 

                                            
15 Estimativa de população para o ano de 2007, concedida pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 
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cidade é a Reunidas S.A. Transportes Coletivos, que possui uma agência instalada 

na rodoviária da cidade. Faz as linhas para as cidades próximas: Joaçaba, Caçador, 

Videira, Luzerna, Água Doce, Ibicaré, Salto Veloso, Iomerê, Bom Sucesso, 

Gramados Leite, Estreito Vila Kennedy e Fraiburgo. De acordo com a 

administradora16 da agência de Treze Tílias, as linhas atendem à necessidade da 

população. Caso haja necessidade de viajar para uma localidade mais distante, é 

preciso fazer uma conexão em Joaçaba. Em relação ao transporte municipal, a 

Prefeitura de Treze Tílias oferece um ônibus com serviço de transporte gratuito a 

todos. O ônibus circula pelo centro e bairros da cidade, diariamente, com exceção 

dos sábados. 

No ano de 2002, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

publicou dados relativos ao Produto Interno Bruto - PIB per capita dos municípios 

brasileiros. Para aquele ano o índice de Treze Tílias era de R$ 22.167, merecendo o 

quarto lugar no ranking estadual, perdendo apenas para os municípios de Seara (R$ 

30.864), Vargem Bonita (R$ 25.661) e Capinzal (R$ 22.605). O PIB per capita vem 

apresentando constante crescimento, desde o ano de 1999, conforme pode ser 

observado na Figura 15: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 15 – Gráfico do PIB per capita (1999 – 2002) 
Fonte: IBGE, adaptado pela autora, 2005 e 2008. 

 

 

Dados mais recentes publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, referentes ao ano de 2004, revelam que o valor de contribuição do setor 

de serviços, onde se enquadra a atividade turística, é de 14,73%. A atividade 

                                            
16 Nelci de Jesus Alves, em entrevista realizada pela autora, a 16 de setembro de 2007. 
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agropecuária é a segunda em arrecadação, apresentando índice de 18,35% e a 

atividade que mais se destaca no município é a industrial, responsável pelo maior 

montante do valor, 65,58%. A alta participação da atividade industrial no valor do 

PIB justifica-se pela existência de três grandes empresas com sede na cidade. São 

elas: 

a) Incotril Indústria de Conservas Treze Tílias Ltda17: Iniciou suas atividades 

sob a administração da família Klotz, no ano de 1969. No início produzia apenas 

doces de frutas. Dez anos mais tarde, em 1979, foi comprada pela família 

Weschenfelder, com o propósito inicial de oferecer produtos diferenciados para o 

consumo da própria comunidade local. Com o bom andamento dos negócios, a 

família ampliou o leque de produtos e atualmente fabrica doces de frutas, doce de 

leite, conservas em geral e atomatados. Possui em seu quadro funcional 40 

empregados fixos, e, na época das safras, são gerados aproximadamente 100 

empregos diretos e 100 indiretos. A localização da fábrica em Treze Tílias é hoje 

fator fundamental para o escoamento da produção, que se destina principalmente à 

região Sul do país, e, com menor intensidade, para os Estados do Mato Grosso, São 

Paulo e Mato Grosso do Sul; 

b) Baterias Pioneiro18: A empresa foi criada em 1989, com a iniciativa de 

Silvério Barbieri. Mais tarde entraram na sociedade os irmãos Sirivaldo e Dorival 

Barbieri, residentes em Treze Tílias e que são os atuais proprietários da empresa. 

Produz baterias automotivas e, em seu quadro funcional possui 200 colaboradores 

fixos. A produção é destinada principalmente a Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 

do Sul, além de outros estados brasileiros; 

c) Laticínios Tirol19: É a maior empresa existente no município. Foi fundada 

em 26 de setembro de 1974. Atualmente possui no mercado cerca de 76 itens 

derivados do leite. Para a produção destes itens é abastecida por cerca de 800 litros 

de leite ao dia, vindos da bacia leiteira do oeste do Estado. Recentemente ampliou 

as instalações com o intuito de produzir leite em pó. A venda dos demais produtos 

está concentrada nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e, com a alternativa da 

produção do leite em pó, pretende atingir as regiões Norte e Nordeste do país, 

                                            
17 Informação oral repassada pelo gerente da empresa, Luiz Augusto Perondi Weschenfelder , em 17 
de setembro de 2007.  
18 Informação oral repassada pelo proprietário da empresa Sirivaldo Barbieri, em 17 de setembro de 
2007. 
19 A empresa se recusou a disponibilizar informações para a presente pesquisa. 
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inclusive o mercado externo, o que antes não era possível, pois o custo para 

transportar o leite Longa Vida era muito elevado e não compensava o frete20. 

Atualmente possui em seu quadro funcional cerca de 600 funcionários21. 

A existência dessas três empresas em Treze Tílias, proporciona ao município 

a primeira colocação em arrecadação do PIB entre os 21 municípios que compõem a 

Microrregião de Joaçaba. Apesar de Treze Tílias estar entre as menores em 

extensão territorial e em população, o valor arrecadado pelo PIB per capita foi de R$ 

32.218, referente ao ano de 2004. 

Outro fator relevante a ser considerado é o número total de funcionários das 

três empresas. São aproximadamente 840 colaboradores fixos em 2007. Os dados 

mais recentes divulgados pelo IBGE são de 2000, quando a população de Treze 

Tílias era de 4.840 habitantes. Nessa mesma publicação, 2.774 pessoas residentes 

no município declararam ter rendimento fixo, o que, para a época, significava que 

57,3% da população estava empregada ou possuía outro tipo de renda, como a 

aposentadoria. 

Pela indisponibilidade de informações mais recentes, façamos uma análise 

utilizando o mesmo percentual de pessoas que declararam rendimentos (57,3%) o 

que significaria hoje que aproximadamente 3.148 pessoas podem ter rendimentos 

fixos. Somente as três maiores empresas existentes no município detêm juntas um 

quadro funcional de cerca de 840 colaboradores. Diante do exposto, pode-se 

analisar que aproximadamente 27% dos habitantes que possuem renda fixa no 

município podem estar empregadas em uma das três empresas. 

Outro indicador de desenvolvimento é o IDH – Índice de Desenvolvimento 

Humano22. Para a elaboração dos resultados do IDH são analisadas três 

informações consideradas primordiais, sendo elas renda, educação e longevidade. 

O resultado é um índice com variação de 0 a 123. De acordo com os dados 

apresentados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, pode ser verificada 

uma melhoria nos resultados do município de Treze Tílias, cujo IDH médio, em 1991, 

correspondia a 0,73 (classificado como Índice de Desenvolvimento Humano Médio). 

No ano de 2002, o município passa a apresentar melhores resultados, atingindo 
                                            
20 Informação coletada em http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u108161.shtml, 2008. 
21 Informação coletada em www.crossing.com.br/clipp, 2007. 
22 O parâmetro foi desenvolvido em 1990, pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq e é utilizado 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (www.pnud.org.br/idh, acesso 
em 1º de outubro de 2007). 
23 0 a 0,5 baixo IDH, 0,5 a 0,8 médio IDH e 0,8 a 1 alto IDH. 
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0,813, passando, então, a se enquadrar no grupo de municípios com o Índice de 

Desenvolvimento Humano Alto. O crescimento desse índice aponta que a sua 

população vem conquistando maior qualidade de vida no que tange à educação, 

renda e saúde.  

De acordo com dados coletados no IBGE, o município possui três escolas 

públicas, sendo duas municipais. Uma delas disponibiliza o ensino fundamental e a 

outra oferece o ensino pré-escolar e fundamental. A terceira escola é estadual e 

oferece do pré-escolar ao ensino médio. O número de matrículas em 2003 foi de 41 

matrículas no ensino pré-escolar, 861 no ensino fundamental e 213 no ensino 

médio. Analisando as informações dos indicadores formadores do IDH, a educação 

é que apresenta os melhores resultados. Verifica-se, ainda, de acordo com 

informações do IBGE, que jovens residentes no município, com idade entre 7 e 17 

anos, somam um total de 1.123 pessoas24. No ano de 2003, matricularam-se no 

ensino fundamental e médio 1.074 pessoas, o que indica que quase cem por cento 

dos jovens de Treze Tílias freqüentam a escola. Esses dados contribuem para que o 

indicador referente à educação se destaque, diante de outros considerados para a 

elaboração do IDH. 

                                            
24 Dado referente ao ano de 2001. 



CAPÍTULO II – CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  

 

 

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS DE TURISMO 

 

 

Para conceituar turismo, é preciso inicialmente discutir a evolução dessa 

atividade. O ato de praticar turismo é muito mais complexo do que o ato de viajar. 

No século XVI, teve início na França a realização de dois tipos de viagens: o Petit 

Tour e o Grand Tour. O primeiro consistia em uma viagem ao Vale do Loire e retorno 

a Paris. Já o Grand Tour era uma grande viagem realizada com a finalidade de 

complementar a formação de jovens ingleses, que na ocasião eram acompanhados 

por cicerones, profundos conhecedores da história dos locais visitados. O circuito 

compreendia a França, a Suíça e a Itália, especialmente as cidades de Paris, Roma, 

Genebra, Florença, Milão, Bolonha, Veneza e Nápoles (OLIVEIRA, 2001). Tratava-

se, porém, de uma viagem totalmente voltada para a elite, pois somente jovens da 

alta aristocracia tinham condições de viajar por um longo período, com o intuito de 

conhecer pessoalmente aquilo que estava nos livros. 

Para Barretto (1999), o início da atividade turística dos tempos modernos, 

semelhante à que conhecemos hoje, só se deu após o advento da Revolução 

Industrial25, quando começaram as primeiras viagens organizadas com o auxílio de 

um agente de viagens.   

 A primeira pessoa a organizar uma viagem foi Thomas Cook. Ele foi 

missionário de um movimento contra o consumo de bebidas alcoólicas, chamado 

Temperança. Para realizar a primeira viagem planejada, em 1941, Cook persuadiu 

os proprietários da estrada de ferro Midland Railway a disponibilizarem um trem 

especial para o trajeto de Leicester a Loughborough, com o intuito de transportar 

pessoas para um encontro dos membros da Liga da Temperança (CAMARGO, 

2001). A partir de então, Thomas Cook passa a agenciar comercialmente diversas 

viagens. 

                                                
25 A Revolução Industrial teve início em meados do século XVIII, na Grã-Bretanha. Uma das 
invenções mais importantes as 1ª Revolução Industrial foi a máquina a vapor, utilizada inicialmente na 
produção de têxteis e logo adaptada no setor de transporte (locomotivas e navios a vapor), alterando 
profundamente os meios de transporte e dando um grande impulso às viagens 


