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Resumo: O presente artigo objetiva realizar uma aproximação entre aspectos histórico-culturais da 
etnia pomerana e atrativos turísticos presentes Roteiro Caminho Pomerano e assim ponderar sobre a 
(re)valorização dos aspectos histórico-culturais, a partir e por intermédio da atividade turística do 
roteiro. Trata-se de um roteiro turístico desenvolvido no espaço rural de São Lourenço do Sul (RS) 
estabelecido em 2006, que congrega seis propriedades rurais, onde aspectos da história e da cultura 
pomerana são apresentados aos turistas. A investigação é constituída de pesquisa bibliográfica e de 
campo. Foram realizadas entrevistas com proprietários, agências de turismo receptivo e secretaria de 
turismo, além de observação participante nas propriedades do roteiro. Entre os resultados 
percebidos, observa-se a valorização de aspectos histórico-culturais da imigração pomerana, a partir 
e por intermédio da atividade turística realizada no espaço rural do município de São Lourenço do 
Sul. 
Palavras-chave: Turismo no espaço rural. Roteiro Caminho Pomerano. São Lourenço do Sul (RS). 
Aspectos histórico-culturais. Atrativos turísticos. 
 

Introdução 
Os deslocamentos são inerentes à sobrevivência humana. Primeiro foram os 

nômades que se puseram a caminhar. Séculos mais tarde o clero e os comerciantes 

determinados pelas peregrinações religiosas ou por motivos comerciais. Em seguida tem 

início as viagens em busca de novos territórios. A busca por novos aprendizados e 

experiências de vida fez com que jovens europeus se pusessem a viajar por prazer e por 

amor à cultura.  

Entre os séculos XVIII e XIX, europeus migraram para os novos continentes 

motivados por um misto de fuga e busca. Saída dos numerosos conflitos provocados pelas 

constantes invasões territoriais, das pestes e doenças, da dominação, da redução da oferta 

                                            
1 Artigo proveniente da dissertação de mestrado intitulada “Roteiros turísticos no espaço rural: estudo 
de caso do Roteiro de Turismo Rural Caminho Pomerano em São Lourenço do Sul (RS), Brasil”, de 
autoria da mesma autora. 
2Mestre em Turismo (Universidade de Caxias do Sul, 2013) e docente do Curso de Bacharelado em 
Turismo da Ideau (Caxias do Sul, RS). E-mail: magda.spindler@gmail.com 
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de trabalho manual, entre tantos outros aspectos. É a partir dos deslocamentos de um grupo 

de imigrantes na segunda metade do século XIX é que teve início a pesquisa. Os 

pomeranos foram a mais importante etnia germânica na formação da colônia de São 

Lourenço (primeiro nome da localidade, antes de se tornar munícipio), fundada em 18 de 

janeiro de 1858. Os imigrantes eram oriundos da extinta província Pomerânia. Atualmente 

seu território encontra-se dividido entre Alemanha e Polônia, junto ao Mar Báltico. 

De acordo com Costa foi “a topografia, cujas características permanecem ainda 

nitidamente definidas foi a maior responsável pela formação histórica de São Lourenço do 

Sul” (1984, p. 41). Ao longo do século XIX, a economia predominante na região esteve 

relacionada às estâncias localizadas junto à planície, situada entre as margens da Laguna 

dos Patos e a encosta da Serra dos Tapes, são terras planas e foram ocupadas por luso-

brasileiros que ali se estabeleceram e consolidaram a pecuária como a primeira atividade 

econômica do município (COARACY, 1957; COSTA 2007).  

À proporção que a região do planalto, situado junto a Serra dos Tapes, marcada pelo 

relevo íngreme era pouco ocupada. Essa topografia era considerada inadequada para a 

pecuária, e como tal foi renegada por muito tempo, sendo finalmente ocupada pelos 

imigrantes pomeranos. As famílias pomeranas estabeleceram-se em pequenas 

propriedades onde desenvolveram a agricultura, que passou a integrar satisfatoriamente a 

economia local (LIMA, 2006; SCHWARTZ, 2008). Schwartz (2008) destaca ainda que os 

colonos num primeiro momento dedicaram-se a uma produção voltada para o consumo 

próprio, predominando a mão de obra familiar e a produção de gêneros alimentícios era 

variada. Cultivos foram implantados e abandonados em razão dos baixos preços pagos ao 

longo dos anos.  

Nesse entrelaçar de avanços e retrocessos junto ao espaço rural, não apenas em 

São Lourenço do Sul, um novo rural se faz presente. A combinação de duas ou mais 

atividades, sendo uma delas oriunda do setor primário, com atividades que se diferenciam 

por sua heterogeneidade frente às atividades comuns do espaço rural, possibilita a prática 

de pluriatividades que, por sua vez, proporcionam oportunidades para a permanência das 

famílias no espaço rural, além de diversificar a economia daquele espaço, o qual deixa de 

depender apenas do setor primário. Com a inserção de “atividades externas à agropecuária” 

(VEIGA, 2002, p. 206), são então agregados ao espaço rural, os demais setores da 
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economia. A prática do turismo no espaço rural é um exemplo de atividade não agrícola, o 

qual pode contribuir não apenas economicamente, mas igualmente nos aspectos ambiental, 

cultural e social do espaço rural. 

O Roteiro Caminho Pomerano foi estabelecido em 2006 e congrega seis 

propriedades rurais, onde aspectos da história e da cultura pomerana são apresentados aos 

turistas. De tal modo, o presente artigo objetiva realizar uma realizar uma aproximação entre 

aspectos histórico-culturais da etnia pomerana e atrativos turísticos presentes Roteiro 

Caminho Pomerano e assim ponderar sobre a (re)valorização dos aspectos histórico-

culturais, a partir e por intermédio da atividade turística do roteiro. 

 

Metodologia 
O estudo aborda a roteirização turística no espaço rural e tem como universo 

empírico o Roteiro Caminho Pomerano, em São Lourenço do Sul. Na fase inicial do estudo 

foram efetivadas pesquisas bibliográfica e documental com o objetivo de fundamentar o 

objeto de estudo e corroborar com a posterior análise dos dados. Não menos importante, a 

pesquisa de campo, por meio de diferentes estratégias, buscou por dados relacionados à 

temática, para então dar início a terceira e última fase da pesquisa, a de análise dos dados.  

A escolha pela abordagem qualitativa e quantitativa se deu em virtude do objeto de 

pesquisa abordar fenômenos humanos, a constituição de roteiros turísticos no espaço rural, 

bem como os desdobramentos inerentes a revalorização do espaço rural e dos aspectos 

históricos e culturais da imigração pomerana no município de São Lourenço do Sul. Durante 

a pesquisa de campo foram realizadas visitas às seis propriedades integrantes do roteiro, à 

Secretaria Municipal de Turismo e às agências de turismo receptivo local. Entrevistas e 

observação participante foram as técnicas utilizadas durante a pesquisa de campo.  

 

São Lourenço do Sul e o turismo 
São Lourenço do Sul situa-se na região sul do Estado do Rio Grande do Sul e 

encontra-se a 198 km de Porto Alegre (capital do Estado). O município possui extensão 

territorial de 2.036,1km² e população total de 43.111 habitantes, destes 43,8% residem no 

espaço rural (IBGE, 2010). Entre os segmentos turísticos fomentados no município estão o 

turismo de sol e praia e o turismo no espaço rural. São Lourenço do Sul tem cerca de cinco 



 

4 

quilômetros de praias de água doce junto a Laguna dos Patos, que propiciam ao município o 

desenvolvimento do segmento turístico de Sol e Praia. 

A atividade turística no espaço rural de São Lourenço do Sul teve início nos últimos 

anos da década de 1990. A inserção de atividades não agrícolas, junto ao espaço rural 

tornou-se indispensável, no sentido de possibilitar a diversificação, bem como novas fontes 

de rendas às famílias. Outras duas experiências antecederam a formatação do roteiro, 

sendo que um aspecto corriqueiro aos três produtos turísticos é a valorização do patrimônio 

material e/ou imaterial, seja ele um legado da presença portuguesa, alemã-pomerana, afro 

ou indígena. Ferreira destaca a importância de um novo segmento turístico em São 

Lourenço do Sul, por intermédio desse legado: 

 
A motivação patrimonial parece ser um importante motor que impulsiona a 
economia local através do incentivo a um turismo dito cultural e rural, 
abrindo postos de trabalho numa cidade cujo ingresso de turistas era 
basicamente regido pela sazonalidade, ou seja, o uso da praia lacustre, 
esportes náuticos e navegação amadora nos meses de verão (FERREIRA, 
2012, p. 23). 

 

A primeira experiência turística foi a Fazenda do Sobrado, em atividade desde 1994 

e que oferece serviços de hospedagem e alimentação, além do convívio com lidas 

campeiras, passeios de cavalo e pôneis, trilhas, passeios e pescaria na Laguna dos Patos. 

A segunda refere-se ao Loescher Kaffeehaus, onde as atividades turísticas nessa iniciaram-

se no ano de 1998 e findaram em 2001.  

 

Roteiro de Turismo Rural Caminho Pomerano 
A gestão pública municipal entendia que a partir dos anos 2000 se faziam 

necessárias novas ações para diversificar a economia local de São Lourenço do Sul. A 

necessidade de fortalecer o setor turístico e minimizar efeitos negativos da sazonalidade 

advindo do segmento de turismo de sol e praia tornava-se eminente.  Concomitantemente 

havia uma preocupação com a degradação do espaço rural e com a saúde dos habitantes 

rurais em razão do aumento do cultivo de fumo no município.  

Com a intenção de revalorizar o espaço rural, diversificar a matriz produtiva local, 

gerar outras fontes de emprego e renda aos moradores do espaço rural, elevar o 



 

5 

desenvolvimento econômico municipal por meio da exportação de produtos oriundos da 

colônia e valorizar aspectos históricos e culturais da imigração pomerana, foram então 

realizadas as primeiras atividades para a implantação do Roteiro Caminho Pomerano, 

implantado entre 2005 e 2007. Ao longo desse período foram realizados cursos sobre 

turismo rural, visitas às propriedades que pretendiam tornarem-se pontos de visitação 

turística, visitas técnicas a outros roteiros, elaboração de diagnóstico turístico das 

propriedades para identificação de particularidades e necessidades específicas de cada 

uma, criação da Associação Caminho dos Pomeranos, curso de formação de condutores 

locais, entre outras atividades. 

Para possibilitar a formatação do roteiro foi estabelecida no dia 06 de outubro de 

2005 a Associação Caminho dos Pomeranos. Além de proporcionar atividades educativas, 

artísticas e culturais aos seus associados, compete à Associação criar alternativas de 

turismo (ASSOCIAÇÃO CAMINHO DOS POMERANOS, 2005). Assim como Teixeira, Souza 

e Wandscheer (2012) e Bahl e Nitsche (2012), Mendoza, Hernández e Villarreal (2009) 

também ponderam sobre a importância das cooperativas ou associações no que se refere à 

dinamização e democratização da economia do local: 

 
El turismo rural asigna valor a los recursos locales, es decir los activos que 
se encuentran en manos de pequeña/os productora/es, en su mayoría en 
áreas ejidales organizados en cooperativas o asociaciones comunales. Esa 
posibilidad de ofertar un servicio turístico al mercado partiendo de las 
potencialidades endógenas, entiéndanse lo que poseen las cooperativas y 
municipios, es lo que permite dinamizar la economía local, en la medida en 
que el turismo rural y comunitario se convierta en el sector que logre la 
redistribución de ingresos y beneficios generados entre la mayor cantidad 
de actores económicos locales, democratizando de esta manera su 
economía, siendo éste un mecanismo de inclusión y diversificación de 
actores de la economía local que funciona como eje generador del 
desarrollo (MENDOZA, HERNÁNDEZ e VILLARREAL, 2009, p.11) 

 

A Associação Caminho dos Pomeranos reúne não apenas as propriedades que 

recebem turistas. Os produtos produzidos pelas demais propriedades são comercializados 

na feira do produtor rural (realizada na área urbana de São Lourenço do Sul), em eventos, 

ou ainda junto aos seis pontos de visitação do Roteiro Caminho Pomerano. O roteiro é 

composto atualmente por quinze atrativos turísticos, classificados na pesquisa como 

atrativos com e sem animação turística, pontos colaborativos e pontos opcionais. Para a 
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pesquisa, optou-se descrever e analisar apenas as propriedades com e sem animação 

turística, visto que são nesses pontos que “as características da cultura pomerana [...] são 

convertidas em atrativo turístico” (KLUMB, 2009, p. 1). A eliminação dos demais pontos se 

dá pelo fato destes serem destinados às visitas técnicas, ou estarem fora do espaço rural.  

Na propriedade Flajoke Arte e Cultura – Artesanato e História, a atividade turística foi 

inserida a partir do ano de 2007. O atrativo dessa propriedade são as narrativas acerca da 

história da extinta província da Pomerânia, dos imigrantes pomeranos, do Casamento 

Pomerano e dos rituais inerentes a essa celebração.  

Os turistas são recepcionados pelo proprietário, ornamentado com as vestes do 

Convidador, um dos personagens da teatralização que acontece no decorrer da visitação. 

Durante a narrativa, o Convidador conta que a noiva vestia-se de preto como forma de 

protesto ao extinto sistema feudal vivido na Pomerânia. A cor negra do vestido indicava 

revolta, uma vez que a noiva era forçada a passar sua noite de núpcias com o senhor feudal 

ou então, com outro homem por ele indicado (WILLE, 2011). 

No galpão há uma pequena exposição com móveis, louças e objetos antigos, 

ferramentas e utensílios de trabalho. Há também um espaço destinado à comercialização de 

artesanato produzido na região e do Maischnaps (Cachaça de Maio), elaborada ao longo do 

mês de maio, quando é colocada uma folha de cada espécie de planta medicinal diferente a 

cada dia em um litro de cachaça: “no último dia, colocam-se duas folhas de espécies 

diferentes para fazer o bouquet, acentuar o sabor e deve-se deixar curtir as folhas das 

plantas medicinais na cachaça por algum tempo” (DELPINO, 2011, p. 61). O atendimento 

ocorre pelo proprietário e sua esposa. 

Na propriedade Casa das Cucas Pomeranas a atividade turística é desenvolvida 

desde 2006. Nessa propriedade os turistas podem conhecer a história das cucas, seu modo 

de preparo, bem como sua relação com os feriados festivos pomeranos. Baysdorf e 

Rodrigues (2007) expõem que o calendário pomerano até a metade do século XX 

sobrepunha-se ao calendário cívico brasileiro e internacional. Os pomeranos em virtude de 

sua origem e de sua religião luterana tinham feriados desiguais aos do calendário católico. 

As comemorações e confraternizações como Natal e Páscoa, por exemplo, eram 

desdobradas para os dias posteriores. Tal prosseguimento nas comemorações 

desencadeava uma movimentação atípica na família hospitaleira, que se ocupava com o 
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preparo e com a quantidade de gêneros alimentícios que seriam oferecidos aos familiares e 

amigos, que se deslocavam por longas distâncias, na intenção de confraternizar com os 

seus parentes. 

A iniciativa para o início das atividades turísticas foi da proprietária, inspirada nos 

ensinamentos de sua mãe, já que o preparo das cucas foi uma herança deixada por ela, que 

era descendente de pomeranos. A proprietária conta como aprendeu, e como surgiu a ideia 

de transformar tal aprendizado em atrativo de sua propriedade: 

 
Eu era pequena e tinha muita pena dela, todos nós dormindo e ela 
trabalhando né, daí eu levantava e ficava com ela, eu me lembro ela 
dizendo ‘vai dormir, não precisa ficar comigo’, mas eu ficava com ela [...] E 
foi daí que surgiu, que me deu essa ideia de lembrar da mãe de como ela 
fazia as cucas [...] foi ai que surgiu de eu fazer as cucas (MB., 2012). 

 

Entre as atrações da propriedade estão as histórias dos imigrantes pomeranos, 

exposições com objetos antigos, modos de fazer, degustações e varejo de produtos 

coloniais como cucas e pães. O atendimento é realizado pela proprietária e sua sobrinha 

neta. 

Na propriedade Casa da Schimier, as atividades turísticas iniciaram-se em 2009. As 

atividades de visitação começam sob a orientação do proprietário, ou de sua esposa, que 

guiam os turistas até o pomar e a horta cultivados de maneira orgânica. Enquanto os 

visitantes apreciam as hortas e os pomares, acontece uma explanação sobre todo o 

processo, desde o plantio até o preparo da schimier3 e/ou das conservas, práticas que o 

proprietário aprendeu com sua mãe: “a schimier era feita com as frutas que se tinha em 

casa. Depois de prontas elas eram guardadas em latas, durante todo o ano” (ABH., 2012). 

O cultivo de frutas e seu processamento (schimier, compotas, doces em caldas, 

frutas cristalizadas, etc.) tornou-se uma atividade econômica não apenas em São Lourenço 

do Sul, mas em toda região, ao ponto de ser reconhecida por sua tradição doceira, 

desenvolvida, sobretudo por grupos de origem europeia (FERREIRA, CERQUEIRA e 

RIETH, 2008). No decorrer da segunda metade do século XIX, na Serra dos Tapes foram 
                                            

3 A palavra alemã schimier derivada da palavra schimieren, que é o ato de passar algo no pão. Em 
relação ao preparo da schimier, as frutas são descascadas, sementes e/ou caroços são extraídos, 
são então picadas ou trituradas. Na sequência, as frutas são cozidas com água e açúcar, até 
desgrudar do fundo da panela.   
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estabelecidas diversas colônias particulares, onde se encontravam antigas chácaras dos 

charqueadores de Pelotas, que foram vendidas ou arrendadas pelos próprios donos, na 

forma de pequenos lotes rurais, dando origem aos núcleos coloniais ocupados pelos 

imigrantes europeus, entre eles os pomeranos (FERREIRA; CERQUEIRA; RIETH, 2008). 

Após a visita aos pomares os turistas são então direcionados ao pequeno varejo, 

onde podem adquirir os produtos da agroindústria instalada na propriedade. Conforme 

Kageyama (2008), as agroindústrias distinguem-se como sendo indústrias que penetraram 

nos espaços rurais, e que permitem a agregação de valor aos produtos, possibilitando 

rendimentos adicionais às famílias do espaço rural. Nessa propriedade além de 

apresentações sobre modos de saber-fazer, correspondentes as conservas e a schimier, 

degustações e varejo são ofertadas aos turistas. A recepção e condução dos turistas são 

realizadas pelo proprietário e sua esposa, que por vezes são ajudados por uma funcionária 

temporária. 

A propriedade Família Klasen – Queijaria e Artesanato em flores secas integra o 

roteiro desde o princípio (2006). Na propriedade é possível observar açudes, hortas e uma 

grande variedade de animais de diferentes portes e espécies como gansos, patos, 

marrecos, perus, galinhas, angolistas, cabritos, vacas, além de animais domésticos como 

gatos e cachorros. Há ainda estábulo, galinheiro, forno a lenha, defumador, entre outras 

instalações comuns ao espaço rural.  

Na propriedade, além das atividades agropecuárias, são igualmente desenvolvidas 

“atividades externas à agropecuária” (VEIGA, 2002, p. 206). Dessa forma, a combinação 

das atividades agropecuárias, com as da agroindústria e do turismo consolida a presença de 

pluriatividades,“[...] um fenômeno que pressupõe a combinação de duas ou mais atividades, 

sendo uma delas a agricultura” (SCHNEIDER, 2003, p.10). A variedade das atividades, 

agrícolas e não agrícolas, permitem novas oportunidades de renda aos moradores rurais. O 

proprietário inclusive relaciona os bons resultados da atividade turística na propriedade com 

as demais atividades que realiza. Além da produção agropecuária, destinada ao consumo 

externo, vendida junto à feira do produtor rural no município de São Lourenço do Sul, há 

também uma pequena agroindústria de queijos e a produção da carne de ganso defumada, 

uma iguaria da culinária pomerana trazida pelos primeiros imigrantes. O proprietário conta 

como aprendeu a preparar: 
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Isso eu aprendi desde os antigos, desde antigamente [...] Porque eles 
faziam antigamente o peito de ganso? Aquilo eles guardavam, durava o ano 
inteiro, que nem charque... Eles faziam em maio, aí durava o inverno, era 
mais comido no inverno, eles tinham comida no inverno inteiro. Botava no 
sal, deixava uns 4, 5 dias, uma semana... Pendurava, deixava na fumaça 
que nem linguiça, que nem charque... (AK., 2012). 

 

Aspectos histórico-culturais dos imigrantes pomeranos são lembrados pelas famílias 

integrantes do Roteiro Caminho Pomerano. Modos de fazer, notadamente aqueles ligados à 

gastronomia, reclassificados como atrativos culturais retornam ao cotidiano das famílias com 

uma nova perspectiva, assim como apresentam Ferreira e Heiden:  

 
Essa valorização crescente da cultura pomerana se manifesta sobretudo no 
campo das práticas, festas, saberes e fazeres, elementos que constituem o 
patrimônio imaterial local. É importante considerar que muitas dessas 
práticas culturais já haviam sido abandonadas, tal como a criação 
doméstica de gansos. Outras já haviam perdido sua força de expressão no 
cotidiano e a exemplo disso temos o peito de ganso defumado que, 
atualmente, é anunciado e vendido nesse mercado de “produtos 
tradicionais” como um elemento da culinária típica pomerana. Outros 
elementos da culinária também passaram a compor esse repertório 
patrimonial, tal como as cucas e os doces pastosos de frutas. (FERREIRA e 
HEIDEN, 2009, p. 149). 

 

A preocupação com os alimentos, especialmente durante o inverno pode ser 

observada na fala dos dois últimos proprietários. Outrora existia o cuidado de se manter os 

alimentos em caldas no caso das frutas, em conservas, na própria gordura ou ainda 

defumados como no caso das carnes. Dessa forma aumentava-se a durabilidade dos 

alimentos, visto que não existia refrigeração. 

Entre as atividades propostas aos turistas estão apresentações sobre modos de 

saber-fazer, correspondentes ao preparo de queijos, linguiças e peito de ganso defumado, 

degustações, varejo, além do contato com animais. A recepção e condução dos turistas são 

realizadas pelo proprietário e sua esposa, que por vezes são amparados por vizinhos. 

A Heiden Haus foi a última propriedade a ser integrada ao roteiro, em março de 

2011. Exposições variadas, degustações e varejo estão entre as atividades propostas aos 

turistas. A visitação ocorre em dois espaços: inicialmente os turistas são recepcionados no 

prédio localizado ao lado da residência, onde podem observar o acervo de antiguidades, 
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utensílios domésticos, peças de vestuário reunidas na família e na comunidade, entre outros 

objetos. Finda a visitação no prédio auxiliar, os turistas são então conduzidos até a sala de 

estar da residência, onde estão expostos mais de cinquenta relógios de parede, de 

diferentes tamanhos, períodos e origens. De acordo com os proprietários, essa coleção é a 

que mais atrai os turistas. 

Os turistas podem ainda degustar e adquirir licores de butiá, produzido 

artesanalmente na propriedade e de laranja, esse normalmente fornecido por um familiar. A 

proprietária conta que aprendeu a preparar a bebida com sua mãe. Os turistas podem ainda 

adquirir além dos licores, compotas e artesanato produzidos pela proprietária. A visitação na 

propriedade é conduzida pela proprietária e por seu esposo. 

A propriedade Inês Klug – Plantas medicinais e Gastronomia integra o roteiro desde 

2006. São exercidas na propriedade atividades agrícolas destinadas ao consumo da família, 

bem como na elaboração dos alimentos oferecidos nas refeições dos turistas. A inclusão de 

atividades não agrícolas, turismo, partiu da proprietária determinada pela necessidade de 

agregar novas fontes de renda à família. A visitação acontece em diferentes ambientes da 

propriedade, contudo, como o atrativo turístico são as plantas, a maior parte da visitação 

acontece ao ar livre. A proprietária descreve como ela acontece: 

 
Os turistas são recebidos com uma saudação em pomerano. Dependendo 
do horário da chegada, eles são encaminhados para o espaço destinado às 
refeições ou então na área da mandala, onde recebem as explicações 
relacionadas. Os turistas podem ainda apreciar objetos antigos, 
especialmente ferramentas que pertenceram ao meu avô, que foi carpinteiro 
(I.B.K., 2012). 

 

Entre os atrativos da propriedade, está mandala de ervas medicinais. O uso de 

plantas contra doenças é uma tradição muito comum junto aos descendentes dos imigrantes 

pomeranos. Em seu entorno, os turistas recebem explicações sobre os benefícios e 

malefícios do uso de plantas. O estreito contato entre os descendentes de pomeranos e a 

natureza pode ser remetido à história da Pomerânia, quando a região era ocupada por 

eslavos no século XII, os quais confiavam em vários deuses da natureza (COSTA, 2007; 

WILLE, 2011). Tal relação com a natureza foi fortalecida, quando os imigrantes pomeranos 

chegaram a Serra dos Tapes e encontraram remanescentes indígenas, peritos 
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conhecedores da flora local e dos benefícios que ela poderia proporcionar a saúde. A 

proprietária conta que o uso de chás faz parte da história da família há várias gerações, ela 

narra ainda que muitas das plantas utilizadas atualmente, seus bisavôs já cultivavam, e que 

elas resolviam todos os males. 

Próximo da mandala, numa espécie de porão, os turistas podem observar o acervo 

de peças, especialmente relacionadas à carpintaria, atividade laboral desempenhada pelo 

avô da proprietária. Nesse mesmo espaço, estão à venda travesseiros aromáticos e 

artesanato confeccionado em palha de milho, produzido por mulheres de uma comunidade 

quilombola de São Lourenço do Sul. Outro atrativo da propriedade é o Frischtick Haus, um 

espaço destinado às refeições baseadas na culinária alemã-pomerana através de duas 

opções: o café pomerano ou o almoço da colônia. Entre os pratos oferecidos estão carne de 

porco, cucas, schimier, pão caseiro, linguiça, entre outros. O atendimento é realizado pela 

proprietária e colaboradores, quando são servidas refeições. 

 

Conclusões 
Uma das particularidades do Roteiro de Turismo Rural Caminho Pomerano refere-se 

à sua tematização. O roteiro é fundamentado no legado histórico-cultural deixado pelos 

imigrantes pomeranos e transmitido ao longo das gerações. Aspectos histórico-culturais 

apresentados como atrativos turísticos do roteiro possuem relação com a história da extinta 

província da Pomerânia e seus povo, no entanto, percebe-se que alguns proprietários não 

têm pleno conhecimento disso. 

Brambatti (2002) faz uma relação entre roteiros turísticos, patrimônio histórico e 

turismo rural. O autor destaca que as pessoas buscam junto ao espaço rural a possibilidade 

de aliviar o stress gerado pela modernidade, pelos processos produtivos e pelo ritmo 

acelerado dos centros urbanos. Segundo o mesmo autor, os roteiros turísticos que buscam 

valorizar patrimônio histórico-cultural, seja material ou imaterial, afirmam-se como 

“instrumentos de resistência a padrões unificadores da globalização” (BRAMBATTI, 2002, p. 

8) consolidando-se como “a prova histórica, o testemunho vivo de uma identidade que se 

manifesta no espaço e no território geográfico, legitimando uma identidade regional, étnica,” 

(BRAMBATTI, 2002, p. 8-9 – grifo do autor).  
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Tal patrimônio, material e imaterial poderia ser melhor aproveitado pelo roteiro, uma 

vez que a presença de descendes de imigrantes pomeranos no Rio Grande do Sul é 

praticamente singular. Um legado histórico-cultural desigual, em meio ao espaço rural, e que 

parece não estar estimando seu diferencial frente a tantos outros roteiros com a temática 

imigração. 

No que diz respeito ao aspecto econômico, percebe-se que a atividade ainda é 

incipiente. Passados praticamente oito anos da fundação da Associação Caminho dos 

Pomeranos, o roteiro esbarra em dificuldades para se consolidar. Os proprietários apontam 

a sazonalidade, e consequente baixa comercialização, como um dos principais problemas 

do roteiro. As relações comerciais com o trade local (guias/condutores de turismo, agências 

receptivas e hotelaria) também são delicadas, a falta de interação é percebível. Entende-se 

que vislumbram fins desiguais, o que dificulta o crescimento e desenvolvimento local de 

forma geral. Vendem-se equipamentos e serviços, e não o destino em sua totalidade. 

Cabe destacar que diante dos restringidos resultados, especialmente financeiros, os 

proprietários do roteiro desenvolvem simultaneamente à atividade turística, outras atividades 

laborais, além de disporem de rendimentos provenientes de aposentadoria. Conforme 

destacam os proprietários, os rendimentos originários da atividade turística são 

complementares e escassos para sua sobrevivência. Frente a tais considerações, entende-

se que a revalorização do espaço rural não é completa em São Lourenço do Sul. 

Sobre futuras pesquisas, propostas pautadas na temática da arena turística de 

Grünewald (2003; 2009) e patrimônio cultural imaterial são possíveis perspectivas para 

estudos vindouros. 
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