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RESUMO 

Este trabalho tem como tema o planejamento turístico na área rural da cidade de 

Antônio Prado-RS e tem como objetivo diagnosticar a territorialidade turística rural do 

município, por meio da arquitetura e paisagem da imigração italiana do século XIX. A área 

delimitada para a realização do diagnóstico partiu do seguinte critério: capelas com maior 

presença arquitetônica e paisagística da imigração italiana; acessibilidade e infraestrutura. 

Para embasamento sobre os materiais, tipologias e períodos das construções buscou-se 

fundamentações teóricas, principalmente nos estudos de Posenato (1983); e para identificação 

dos atrativos paisagísticos, Boullón (2002). O método adequado para este estudo foi o 

indutivo, juntamente com a técnica de fichas cadastrais, que possibilitou a abordagem e 

entendimento das potencialidades e atrativos encontrados na área rural. A partir dos resultados 

obtidos confirmou-se a possibilidade de rota turística rural, abrindo novos caminhos para o 

conhecimento e a preservação de muitos museus a céu aberto, que ainda resistem à ação do 

tempo.  

 

Palavras-chave: Antônio Prado. Imigração italiana. Turismo rural. Arquitetura e paisagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

A região da atual cidade de Antônio Prado-RS, sexta colônia fundada em 1886, foi o 

lugar para onde muitos imigrantes oriundos de diversas regiões da Itália foram destinados. 

Desenvolveram ali sua cultura, culinária e suas técnicas, dentre as quais se destaca a 

arquitetura.  

Faz parte da herança deixada por essas pessoas um dos mais completos conjuntos 

arquitetônicos da colonização italiana no Brasil, que descreve de maneira visual a sua cultura 

e a sua história. Nesse conjunto arquitetônico, os ornamentos de madeira nos beirais dos 

telhados, conhecidos como lambrequins, ressaltam a técnica e o prazer dos colonizadores em 

embelezar suas construções.  

Nesse contexto, Antônio Prado ficou conhecida como a cidade mais italiana do Brasil, 

um pequeno município onde a preservação do patrimônio cultural manteve viva a história dos 

antepassados, tanto na zona rural como urbana. A preservação destes bens culturais, 

arquitetônicos e paisagísticos, principalmente no setor rural, possibilita a exploração turística 

da localidade, reforçada pela crescente demanda de roteiros turísticos rurais. Tem-se em vista 

também que, na Serra gaúcha, já se encontram rotas turísticas de diferentes gêneros, como o 

Vale dos Vinhedos, Caminho de Pedras, Caminho das Colônias, entre outros, que tornam a 

região procurada por pessoas que buscam fugir da rotina dos grandes centros urbanos. 

Diante desse cenário, o presente trabalho está inserido na verificação da influência da 

imigração italiana no setor turístico na zona rural da cidade de Antônio Prado, de modo a 

contribuir com a pesquisa: “Territorialidade do turismo: formulação de uma matriz 

sustentável do planejamento turístico regional” que, 

[..] é um estudo das formulações urbanas das cidades após a inserção da atividade de 

visitação turística. A região serrana do Rio Grande do Sul configura-se como a 

principal área receptora de turistas do país. Cria-se uma urbanização de serviços 

religiosos, de sol e praia, de montanha, entre outras formas. Busca-se conhecê-las. 

Por uma relação integradora. Desta forma, procura-se elaborar uma matriz de como 

estas transformações urbanas vêm sendo realizadas. (CÉSAR, 2009, p.0).  

Esse projeto iniciou-se em 2010, e está sendo coordenado pelo Prof. Dr. Pedro de 

Alcântara Bittencourt César, na Universidade de Caxias do Sul, junto ao programa de pós-

graduação Stricto Sensu do núcleo de pesquisa (NP) e do núcleo de inovação e 

desenvolvimento (NID), sendo suas ações desenvolvidas nas diferentes unidades e nos 

institutos universitários.  
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A justificativa para a realização do presente trabalho é corroborar com a demanda do 

estágio, a partir da verificação das potencialidades turísticas da arquitetura e paisagem da 

imigração italiana na área rural de Antônio Prado, para propor uma rota turística rural, que é o 

objetivo deste estudo. A proposta dessa rota segue a lógica da territorialidade e da matriz 

sustentável do campo de estágio. 

A metodologia utilizada para este estudo partiu da seguinte problemática: “Verifica-se 

territorialidade arquitetônica e paisagística no âmbito rural de Antônio Prado, deixada pelos 

imigrantes italianos no século XIX?” Os procedimentos adotados serão: bibliográfico, 

juntamente com uma análise cronológica e iconográfica da arquitetura e paisagem dos 

italianos no Rio Grande do Sul e, principalmente, em Antônio Prado; O método indutivo, 

processo que parte de dados particulares, suficientemente constatados, inferindo em uma 

verdade geral. Portanto, coletou-se no âmbito rural as potencialidades arquitetônicas e 

paisagísticas do período da imigração italiana, por meio de registros fotográficos e da 

construção de fichas, para organizar e descrever as características de cada residência. Por 

meio desses levantamentos, foi possível gerar uma proposta de rota turística rural mantendo a 

relação com a territorialidade turística sustentável, ou seja, que se mantém pelo proprietário, 

pois é ele mesmo quem rege o ponto turístico dentro da sua propriedade, juntamente com o 

apoio do setor turístico local.  

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas principais. Primeiramente foi feito um 

aporte bibliográfico sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul, sua paisagem e sua 

arquitetura. A segunda etapa foi destinada para a delimitação da área de estudo, análises e o 

levantamento de dados, e por fim, foi elaborada por meio dos resultados uma proposta de rota 

turística rural para a cidade de Antônio Prado. 

O trabalho divide-se em seis capítulos, sendo que, o primeiro capítulo consiste na 

introdução; já no segundo inicia-se a fundamentação teórica, sobre as peculiaridades do povo 

italiano no Rio Grande do Sul, os seus costumes e a sua cultura, para, a partir desses 

conceitos, relacionar à proposta do estudo: Arquitetura e Paisagem Italiana; usou-se como 

aporte o autor Julio Posenato com o livro Arquitetura da imigração italiana no Rio Grande 

do Sul.  

O terceiro capítulo refere-se sobre a formação da cidade em estudo, o 

desenvolvimento do turismo local e a sua paisagem, tendo como suporte o escritor Fidélis 

Dalcin Barbosa com o livro Antônio Prado e sua história. 
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O quarto capítulo contextualizará sobre o turismo, turismo rural, territorialidade e 

roteiros, que servirão de embasamento para a proposta de rota turística rural em Antônio 

Prado; conta com Boullón, Planejamento do espaço turístico e, principalmente, com Luiz E. 

Brambatti, em sua obra Roteiro turístico e patrimônio histórico.  

O quinto capítulo, é destinado para a delimitação da área de estudo por meio de visitas 

in loco, levantamentos de dados nas áreas delimitadas e elaboração das fichas cadastrais para 

análise da arquitetura e da paisagem encontradas. Após, formulou-se a proposta de rota 

turística para a zona rural do Município conforme os resultados obtidos.  

No último capítulo, o trabalho é finalizado por meio das considerações perante os 

estudos realizados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste primeiro capítulo, pretende-se sintetizar a história dos imigrantes italianos no 

Rio Grande do Sul, a fim de conhecer sua cultura, seu desenvolvimento, bem como a 

característica construtiva voltada à arquitetura e transformação da paisagem local. O aporte 

bibliográfico foi orientado pelas obras de Frosi e Mioranza (1975) e principalmente de 

Posenato (1983), que abordam os imigrantes no Rio Grande do Sul. Por fim, para 

compreender a tipologia das construções italianas urbanas e rurais, a forma de implantação no 

terreno, cultura e os costumes da cidade em estudo, utilizaram-se as obras de Roveda (2005) e 

Barbosa (1980). Num segundo momento, o capítulo aborda alguns conceitos relacionados à 

paisagem rural, para compreender o desenvolvimento das comunidades rurais no interior da 

cidade. Por meio desse conhecimento teórico, constrói-se o embasamento necessário para 

orientar os levantamentos sobre a arquitetura e paisagem italiana no interior da cidade de 

Antônio Prado-RS. 

 

2.1 OS IMIGRANTES ITALIANOS NO RIO GRANDE DO SUL 

Em 1850, o Brasil passava por dificuldades, havia principalmente escassez de mão de 

obra devido à abolição da escravatura. A solução encontrada foi trazer imigrantes ao País para 

ajudar no cultivo das terras. Segundo relato de uma moradora da cidade de Antônio Prado, 

descendente de imigrantes italianos, muitas pessoas sofreram para chegar até aqui: “[...] 

muitas pessoas morriam durante a viagem pelas condições difíceis que se defrontavam, estas 

eram simplesmente jogadas ao mar sem pudor. Mas segundo Genoveva, nada podiam fazer, 

então eles cantavam e dançavam para poder acalmar as mágoas e não desanimar.” 

(ROVEDA, 2005, p. 23). 

Conforme iam chegando ao Brasil, os imigrantes eram conduzidos aos Estados do 

Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do 

Sul. Para a Região Sul do País, principalmente no nordeste do Rio Grande do Sul, as terras 

selecionadas para a colonização situavam-se na Encosta Superior da Serra, entre o rio das 

Antas e as colônias alemãs do baixo Taquari e da Bacia do rio Caí. Esses imigrantes vieram 

para povoar essas novas áreas chamadas de Colônias. Inicialmente situavam-se na Encosta 

Superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, que compreendia as Colônias Conde D’Eu 

(Garibaldi), Dona Isabel (Bento Gonçalves), Caxias (Caxias do Sul) e, nas proximidades de 

Santa Maria, na Depressão Central, a Colônia Silveira Martins (FROSI; MIORANZA, 1975). 



14 

 

 

Arquitetura e Paisagem da Imigração Italiana na Zona Rural de Antônio Prado-RS 

 

Os imigrantes italianos que se estabeleceram no Rio Grande do Sul chegaram por 

volta de 1875, provenientes do Norte da Itália, onde estavam acostumados a viver em 

pequenos burgos de população concentrada, aqui, tiveram que se adaptar a novos 

relacionamentos sociais e as novas condições ambientais.  

As divisões das terras eram feitas, em geral, sobre mapas, seguindo um único critério 

formal e sistemático, que foi a ocupação na direção norte, não respeitando acidentes 

geográficos, a não ser os de maior relevo, como o rio das Antas e afluentes. As primeiras 

levas de imigrantes ocuparam os lotes disponíveis aquém rio das Antas, fazendo com que 

outros lotes fossem divididos, pois havia muitos imigrantes chegando para usufruir dessas 

terras. Por esse motivo, no período de 1880-1890, o governo imperial tratou de estender a 

colonização para as chamadas terras particulares, localizadas no lado direito do rio das Antas, 

criando inicialmente as Colônias Antônio Prado e Alfredo Chaves, como ilustra a imagem a 

seguir (Mapa 1). (FROSI; MIORANZA, 1975). 

 

       Mapa 1 - Ocupação de terras por imigrantes italianos 

 

      Fonte: Adaptado de Frosi; Mioranza (1975). 

 

Frosi e Mioranza (1975) afirmam que a ocupação de terras, pela imigração italiana no 

Rio Grande do Sul, compreende dois momentos distintos. No primeiro momento, a ocupação 
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de terras é feita por imigrantes italianos que, de Porto Alegre, são destinados para aquém-rio 

das Antas, formando as Colônias de Caxias, Dona Isabel e Conde D’Eu (1875 – 1884). 

No segundo momento os imigrantes foram destinados a povoarem as terras na faixa 

territorial além-rio das Antas, compreendidas pelas Colônias de Antônio Prado (1884), 

Alfredo Chaves (1884/1892) e Guaporé (1892/1900). 

 

2.2 A VIDA DOS IMIGRANTES ITALIANOS NAS NOVAS TERRAS  

No Rio Grande do Sul, quatro características marcaram o desenvolvimento dos 

imigrantes nas novas terras: o trabalho livre, a linguagem própria, a diversidade de soluções 

construtivas e o uso de materiais existentes no local. (POSENATO, 1983). Essas 

características foram empregadas no dia a dia, principalmente nas construções residenciais, 

nas organizações dos lotes e no convívio com a comunidade. Para compreender o sistema e a 

disposição dos elementos, tanto na arquitetura como na paisagem, serão apresentados abaixo, 

de modo sintético, os principais elementos organizacionais no lote, na residência e os 

materiais que são facilmente reconhecidos pela cultura da imigração italiana elencados por 

Posenato (1983). 

 

2.2.1 Organização do lote 

Na Itália, as diversas atividades rurais eram organizadas em espaços menores e 

limitados. No Rio Grande do Sul, em função do maior espaço territorial cedido aos colonos, 

cada atividade poderia ter seu próprio limite de área, organizado na extensão do lote. Para a 

instalação da residência e o desenvolvimento de cada atividade, eram considerados fatores 

como a topografia, a insolação, os cursos d’água, a natureza do solo, os caminhos, entre 

outros, que naturalmente fizeram com que os serviços fossem organizados de maneira 

agrupada; o restante ficava para a plantação e o cultivo de frutas e cereais. 

  O lote rural estruturava-se em diferentes setores: pátio junto à casa, construções, 

espaços para animais, horta, parreiral, pomar, mato para reserva de lenha, roça para cultivo de 

cereais e vegetação ornamental, conforme explícito na figura abaixo (Figura 1), além de 

apresentar a forma de distribuição das culturas na colônia de Policultura (A) e Viticultura (B). 

(POSENATO, 1983). 
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Figura 1 - Esquema da localização dos diversos elementos em um lote rural, Beretta 

 

Fonte: Adaptado de Posenato (1983). 

 

A imagem abaixo (Figura 2) representa a distribuição de algumas atividades presentes 

no espaço próximo à residência da família. 
 

Figura 2 - Distribuição das atividades no lote rural italiano - desenho de Adilo De Bastiani 

 

Fonte: Adaptado de Posenato (1983). 
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No lote rural, a família era quem desenvolvia todas as atividades. A casa constituia-se 

por um volume principal quase sempre de três ou quatro pavimentos e dividia-se em: porão, 

cozinha (eventualmente separada da casa de dormir), despensa, sala, dormitórios e sótão. 

Segundo Posenato, cada setor era muito importante para a residência, pois desenvolvia 

atividades diferenciadas. (1983). 

O porão, geralmente com piso de terra batida, era um lugar amplo, destinado ao 

depósito das pipas (recipientes de madeira onde se armazenavam o vinho e o vinagre), 

ferramentas e alguns tipos de alimentos. A casa, na maioria das vezes, era construída na 

encosta para o porão ficar embaixo e a frente da casa fazer o pátio. Abaixo imagem do interior 

de um porão (Fotografia 1). 

 

Fotografia 1 - Porão de casa italiana 

 

Fonte: Posenato (1983). 

 

Nos primórdios, a cozinha era um lugar pequeno onde se encontrava a pia, mesa, as 

cadeiras e o fogolaro, constituído pelo fogo de chão e por uma corrente para pendurar a 

panela, onde cozinhavam a comida, e nos dias frios, aquecia a família que se reunia ao redor 

do fogo. Era construída longe da casa de dormir, para resguardá-la do constante perigo de 

incêndio. Após alguns anos, começaram a construir a cozinha junto com a casa.  
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        Fotografia 2 - Modelo de um fogolaro 

 

         Fonte: Acervo do autor. 

 

Na despensa, guardavam a comida, farinha, máquina de fazer massa, etc; espaço 

dotado de porta que dava acesso ao lado externo.  

A sala era um lugar grande e sem mobília, destinada para algumas festas e 

confraternizações. Lá também se trabalhava na confecção de utensílios domésticos, como 

vassouras, etc.  

O corredor localizava-se entre os quartos na casa de dormir; ali encontravam armários 

com roupas de cama e, quando chovia, servia de espaço para secar as roupas.  

O número de quartos oscilava entre quatro e oito ambientes. O dormitório do casal 

era sempre o maior, o mais belo e amplo, pois nele ficavam também o berço do bebê, roupas e 

algumas cadeiras.  

O sótão poderia ter função de dormitório e também depósito de cereais e outros 

alimentos, pois os telhados eram altos e o espaço dentro tornou-se amplo e possível de 

desenvolver atividades como mostra a imagem a seguir. (Fotografia 3). 
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            Fotografia 3 - Interior do sótão de casa italiana 

 

           Fonte: Posenato (1983). 

 

No lote encontravam-se também algumas edificações e instalações domésticas de 

apoio, como poços, tanque para lavar roupas, latrina, forno para pão, local para animais, 

depósito para lenha, oficina doméstica, depósito para cereais e outras atividades. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DOS IMIGRANTES ITALIANOS NO RIO 

GRANDE DO SUL  

Quando os imigrantes ganharam os lotes, eles não possuíam dinheiro nem 

instrumentos para a construção das moradias. Conforme iam trabalhando na terra, conseguiam 

cultivar bons produtos e começaram a melhorar a situação de vida, principalmente o local 

para morar. 

Com base nos estudos realizados por Posenato (1983), a arquitetura residencial italiana 

no Rio Grande do Sul manifestou-se em quatro períodos: o de construções provisórias 

(primeiras décadas da imigração); o primitivo (despojado e artesanal, segunda década da 

imigração); o apogeu (expressão austera e linguagem decorativa, de 1890 até próximo de 

1930) e o tardio (regressão no porte, materiais industrializados, de 1930 até fins da década de 

60).  

As construções provisórias, tanto urbanas quanto rurais, correspondem ao período da 

chegada dos imigrantes.  A maior parte foi erguida com tronco, galhos e madeira maciça 

rachada, conforme a imagem abaixo, que demonstra um protótipo desse tipo de residência. 

(Fotografia 4). 
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Fotografia 4 - Carro alegórico da Festa da Uva, Caxias do Sul, 1950.  

Representa o abrigo provisório dos imigrantes italianos 

 

      Fonte: Posenato (1983). 

 

As construções residenciais do Período Primitivo são edificações que sucederam as 

construções provisórias. O tamanho da residência aumentou consideravelmente, passando a 

apresentar porão semiescavado de chão batido e pedra, pavimento térreo residencial, sótão e 

cozinha separada da moradia. O material utilizado nas moradias desse período era composto 

basicamente por madeira rachada ou serrada à mão, com o uso de muitos pregos. O telhado 

normalmente era em quatro águas, cobertas com tabuinhas, madeira rústica preparada a 

domicilio e, nas aberturas, não existiam vidros. Quando as residências eram de pedra, 

usavam-se pedras irregulares naturais ou lascadas, assentadas com barro e junta seca. Por fim, 

surgiram as de tijolos feitos à mão, que eram também residências modestas e com um ou dois 

pavimentos. As imagens abaixo (Fotografia 5) representa os materiais nas residências 

conforme descritos acima: (A) representa uma cozinha em madeira e pedra: proprietário Natal 

Sartor, Santa Justina, Caxias do Sul e (B) representa uma cozinha em pedra: proprietário 

Irmãos Cusin, Bento Gonçalves. 

Fotografia 5 - Residências do Período Primitivo 

 

Fonte: Adaptado de Posenato (1983). 
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As residências do período do apogeu são maiores, pois, em função da melhoria na 

produção agrícola, tiveram a possibilidade de trabalhar com matérias artesanais e industriais. 

As residências apresentavam três ou quatro pavimentos, telhados em duas ou quatro águas, 

cobertura de tabuinhas, telha de barro ou ferro galvanizado. Quando de pedra, eram 

construções com maior porte e de até quatro pavimentos, com pedras irregulares lascadas, 

laminares e talhadas. Quando em tijolos, o porão continuava sendo construído em pedra, e a 

parte térrea e superior era construída com tijolos. A cozinha era separada ou anexa, com 

volume menor, e eventualmente as aberturas eram envidraçadas. As imagens abaixo 

(Fotografia 6) representam exemplos dessas construções: (A) representa a residência 

construída em madeira: proprietário Ercílio Dall Pizzol, Linha 30, Farroupilha e (B) 

representa a residência construída em pedra – expressão austera: proprietário Arduino 

Cantelli, Bento Gonçalves. 

 

Fotografia 6 - Residências do Período do Apogeu 

Fonte: Adaptado de Posenato (1983). 

 

Por fim, no Período Tardio, a residência não representa mais a autoafirmação, é 

apenas o local para morar, configurada geralmente por dois pavimentos: um porão 

semiescavado com paredes de pedra e um pavimento residencial. O sótão, quando utilizado, 

destinava-se a dormitórios e não mais ao depósito de cereais. O telhado em duas águas ainda 

utilizava tabuinhas, sendo gradualmente substituído por telhas de barro ou ferro galvanizado. 

Quando a cozinha era separada da residência de dormir, existia um corredor de ligação 

coberto. Naquele período, as olarias já produziam grande quantidade de tijolos servindo como 

material maciço para a construção. As aberturas, como janelas, eram envidraçadas e possuíam 

caixilhos; eram do tipo duas folhas, de guilhotina ou de abrir, e as portas aparecem com vidro 
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na parte superior. Abaixo seguem exemplos de residências que fazem parte daquele período 

(Fotografia 7): (A) representa a residência em madeira e pedra: proprietário Eleutério Franzoi 

(1930), Caxias do Sul e (B) representa a residência também em madeira e pedra, que serviu de 

cozinha no Período Tardio e casa no Período do Apogeu: proprietário Luis Burtet (1918), 

Bento Gonçalves. 

 

          Fotografia 7 - Residências do Período Tardio 

 
          Fonte: Adaptado de Posenato (1983). 

 

O processo de classificação dos períodos tem por base o tipo de material utilizado nas 

construções. A maior parte das residências foi construída com materiais próprios do local e 

aperfeiçoaram suas técnicas devido à quantidade de vezes que manejavam os objetos. A 

madeira foi material essencial para as construções. Com o passar do tempo, porém, também 

foram utilizados a pedra, o barro, o prego, a cal e, conforme foram tendo acesso às estradas, 

os recursos melhoraram e conseguiram melhorar suas construções. (POSENATO, 1983). Para 

conhecer os processos e poder caracterizar cada tipo de técnica utilizada para os variados 

materiais, segue abaixo uma síntese explicativa dos mesmos. 

2.3.1 Processos técnicos dos materiais 

Os processos técnicos variavam dependendo do material utilizado para as construções. 

Primeiramente trabalharam com a madeira, a pedra e, eventualmente, com o tijolo de barro.  

Com relação ao tipo de corte da madeira, pode ser rachada ou serrada à mão. A 

madeira rachada foi a primeira técnica de cortar as tábuas, sendo utilizada até hoje. Essas 

tábuas cortadas recebiam acabamento com plaina chamada Spiolador
1
, regularizando as 

                                                 
1
 Uma ferramenta usada para tirar as imperfeições da madeira. 



23 

 

 

Arquitetura e Paisagem da Imigração Italiana na Zona Rural de Antônio Prado-RS 

 

imperfeições do corte. As dimensões das tábuas de madeira quase sempre ultrapassavam meio 

metro e três metros de comprimento. A madeira serrada à mão tinha o auxílio de um 

serrote, que cortava a madeira no tamanho desejado; essa dimensão era quase sempre 

superiores a meio metro e tinham uma textura natural. (POSENATO, 1983). A imagem 

abaixo (Fotografia 8) representa o trabalho de cada técnica citada anteriormente.  

 

Fotografia 8 - Técnicas de corte da madeira 

 
Fonte: Adaptado de Posenato (1983). 

 

A pedra utilizada para a construção era classificada de quatro maneiras, sendo que, 

muitas vezes, mais de um tipo aparece na mesma parede. As pedras irregulares naturais 

eram usadas na parte do porão, onde erguiam dois muros, um interno e outro externo, 

formando uma parede dupla e deixando o lado irregular da pedra voltado para o lado de 

dentro. Os espaços livres eram preenchidos com calda de barro, eventualmente com 

argamassa de cal e areia. A pedra irregular lascada era extraída e lascada de forma irregular, 

aparecendo em proporções variáveis, assentada de forma semelhante às pedras naturais. As 

pedras laminares (lajes) foram usadas em pavimentações, vergas, soleiras, peitoris e 

paredes. A pedra talhada constava de talhes regulares, com assentamento feito pelo sistema 

de fiadas horizontais de alturas aproximadamente uniformes, com junta de argamassa tipo 

barro ou cal, raramente com junta seca (porões), conforme imagens a seguir. (Fotografia 9). 
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  Fotografia 9 - Tipologia das pedras 

 

  Fonte: Adaptado de Posenato (1983). 

 

O tijolo começa a ganhar espaço junto à madeira e a pedra, surgindo muitas vezes 

aparente na parte aterrada, onde localizava-se o porão. Inicialmente eram fabricados tijolos 

domésticos e, com o passar do tempo, constatou-se que o solo da região tinha boa qualidade e 

a partir desse momento, surgiram diversas olarias. (Posenato, 1983). 

A cobertura das residências era do tipo scándole – tabuinha, utilizada desde os 

primórdios. Era vista como telha de boa qualidade pela durabilidade e pelo desempenho de 

vedação. Com o passar do tempo outros modelos foram sendo produzidos como a telha: canal, 

francesas e escamadas (planas). A imagem a seguir apresenta um modelo de telha tabuinha 

(Fotografia 10). (POSENATO, 1983). 
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            Fotografia 10 - Telha do tipo tabuinha 

 

            Fonte: POSENATO, 1983. 

 

 

2.4 ARQUITETURA RELIGIOSA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RIO GRANDE DO 

SUL 

A religião sempre foi o ponto forte das famílias italianas. “O colono tem vida restrita 

ao círculo familiar e a única manifestação de vida social, é a sociedade é a igreja.” 

(POSENATO 1983, p. 314). Assim, em cada localidade espontaneamente surgiram capelas 

representadas por uma igreja, cujo terreno era doado por um morador. Segue imagem abaixo 

de alguns modelos de igrejas (Fotografias 11,12 e 13). 

 

Fotografia 11 - Período Primitivo, igreja construída em 1897,  

                         Nova Bassano-RS 

 

Fonte: Posenato (1983). 
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Fotografia 12 - Período do Apogeu, Flores da Cunha  

                         e Antônio Prado 

 

Fonte: Posenato (1983). 

 

Fotografia 13 - Período Tardio, igreja em Bento Gonçalves 

 

Fonte: Posenato (1983). 

 

Essas igrejas normalmente eram construídas em madeira com apenas uma nave. No 

Período Primitivo, suas paredes eram de madeira rachada ou serrada à mão; na primeira fase 

do Apogeu, as paredes eram de madeira, pedra ou tijolo (inspiração clássica, traço gótico) 

com volumes simples; na segunda fase do Apogeu, eram construídas em pedra com traços 

representativos do período gótico e, no Período Tardio, voltaram novamente a construir em 

madeira, com manifestações livres do estilo formal. (POSENATO, 1989). 
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2.5 ARQUITETURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO 

RIO GRANDE DO SUL 

De acordo com descrições de Posenato (1983), as indústrias eram, na sua maioria, 

artesanais. As edificações industriais são representadas de forma rústica e sem ornamentos; 

onde abrigavam o moinho com roda hidráulica, ferrarias, serrarias, olarias e outros serviços, e 

as cantinas eram geralmente em pedra.  

Alguns moinhos funcionam até hoje como moagem de trigo e milho, por meio de 

máquinas movidas por uma roda hidráulica d’água. Com o milho, é produzida a farinha para 

fazer principalmente a polenta (comida típica italiana). A seguir apresentam-se na imagem 

(A) indústrias como ferraria e serraria e na imagem (B) moinho e marcenaria. (Fotografia 14).  

 

Fotografia 14 - Exemplos de arquitetura industrial  

     da cultura italiana 

 

Fonte: Posenato (1983). 

 

A arquitetura comercial mostra maior requinte, mas continua seguindo as 

características rústicas, com edifícios de dois ou três pisos; o térreo servia como loja, mercado 

e setor de negócios. Já os outros pavimentos serviam de moradia ou pensões.  

Neste período do século XIX, as cidades da Região Nordeste do Rio Grande do Sul 

estavam ainda em desenvolvimento; portanto, além da arquitetura, a paisagem e a topografia 

influenciaram de certo modo a vida e a cultura das famílias que trabalhavam na área rural, 

pois elas plantavam e cultivavam alimentos para comercializar com outros produtos; a compra 
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e a venda realizavam mediante trocas. Sendo assim, plantava ou criava animais para trocar 

por outros alimentos ou vestuário. 

2.6 A PAISAGEM RURAL ITALIANA NO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL  

A paisagem no nordeste do Rio Grande do Sul é fortemente marcada pelo relevo 

acidentado expondo, em declives, os exuberantes vales revestidos com mata nativa. Com a 

chegada dos imigrantes, a paisagem mudou sua configuração, passando a ser explorada para o 

cultivo da viticultura. Isso transformou a vasta mata em paisagens cultivadas, semelhantes as 

do seu País de origem. A cultura de um povo é fortemente determinante pela relação entre a 

paisagem e o ser humano.  Luca (2007) coloca que essa transformação é conhecida como 

paisagem cultural, em que os imigrantes procuram adaptar sua cultura, gastronomia, seus 

costumes, sua arquitetura e seu idioma em um espaço totalmente novo. A seguir, a fotografia 

15 ilustra a relação entre a imagem (A) com a representação do local de origem dos 

imigrantes italianos e a imagem (B) com a representação da terra adaptada pelos imigrantes 

italianos.   

Fotografia 15 - Cultura dos italianos relacionada em países diferentes 

 

Fonte 1: Acervo do autor.  

Fonte 2: Disponível em: <http://sopranoisgourmet.blogspot.com>. Acessado em: abr. 2011. 

 

 

A paisagem pode ser classificada segundo Petroni e Kevivsberg (apud Boullón, 2002), 

como cultivada, natural e construída, de modo a revelar o tipo cultural do local, o clima, a 

agricultura, o tipo de solo e muitos outros fatores que convidam as pessoas ao encontro com 

determinado lugar ou ao próprio encontro. Para o turismo rural, a paisagem é um fator 

importante, pois o ser humano procura ar puro, contato com a vegetação, harmonia, bem-

estar, que apenas a natureza pode oferecer. Além do mais, ela pode indicar direção, orientação 
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espacial e até mesmo estruturar morfologicamente cenários que permitam uma leitura própria 

do lugar, ou então uma perspectiva diferenciada, demonstrando seu potencial natural. 

A paisagem tem um valor econômico agregado e é fundamental para o sucesso de um 

empreendimento. Pode ser responsável tanto pela geração de emprego como pelo fluxo maior 

de renda e economia do local. A natureza, apesar de encantar nossa visão, ela também 

determina o entorno em que o homem se insere:  

[...] estudar também aí a geomorfologia do território e empreender as intervenções 

do homem e através do entendimento do seu processo de evolução em ternos de 

arquitetura, para que a partir de então se possa indagar como essas estruturas 

configuram um cenário e qual a qualificação deste enquanto paisagem. 

(KOHLSDORF, 1996 p. 65). 
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3 ANTÔNIO PRADO-RS 

O objetivo deste capítulo é relatar desde a chegada dos imigrantes até a formação atual 

do território de Antônio Prado, a cidade popularmente intitulada como a mais italiana do 

Brasil, devido ao complexo de acervos arquitetônicos, que se encontram na área urbana e 

também na área rural. Também, apresentar os valores da cultura dos antepassados ainda 

presentes na comunidade; a importância da preservação da arquitetura, da paisagem e do 

turismo local.  

 

3.1 FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO  

Antônio Prado situa-se na Região Nordeste do Rio Grande do Sul, à margem direita do 

rio das Antas, na Serra gaúcha, estando a uma altitude de 658 metros, com densidade de 41,3 

hab./km²; tem uma população de aproximadamente treze mil habitantes, conforme censo de 

2010. O município limita-se ao Norte com Ipê e Campestre da Serra, a Oeste com Nova Prata 

e Veranópolis, ao Sul com o rio das Antas, Farroupilha e Flores da Cunha e a Leste com rio 

Leão e São Marcos. Como acessos rodoviários encontramos a RS 122 e a RS 437.  

A data oficial de fundação, da sexta colônia da imigração italiana, é 14 de maio de 

1886. Inicialmente esse local pertencia a Santo Antônio da Patrulha que, juntamente com 

Porto Alegre, Rio Grande e Rio Pardo, foram os quatro primeiros municípios do Rio Grande 

do Sul. (COSTA, 2008). O mapa a seguir apresenta a localização da cidade (Mapa 2). 
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Mapa 2 - Localização do Município de Antônio Prado 

 

Fonte: Disponível em: <www.antonioprado.com.br>.  

Acesso em: Abr. 2011.  

 

Por volta de 1884, inicia-se penetração na mata pelo lado direito do rio das Antas, a 

qual operou-se em duas etapas: a primeira teve lugar junto à barra do rio Leão, por Simão 

David de Oliveira, sendo a primeira estrada construída que dava acesso à nova colônia, a atual 

cidade de Antônio Prado. Em sua homenagem, o nome da rua chama-se Passo do Simão. A 

segunda penetração aconteceu por meio do atual distrito de Nova Roma do Sul.  (BARBOSA, 

1980). 

Naquela época começa o povoamento das terras de além-Antas, onde registra-se um 

fenômeno de emigração de italianos da Colônia Caxias e Dona Isabel para as Colônias 

Antônio Prado e Alfredo chaves. Foram enviados para uma região de mata virgem, uma 

floresta coberta por mata fechada, onde ninguém até aquele momento tinha se arriscado a 

tomar posse, únicos habitantes que percorriam as montanhas e a mata cerrada eram os 

indígenas Tapes, Bugres e Coroados. (BARBOSA, 1980). 

http://www.antonioprado.com.br/
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Logo começaram a ser destinadas verbas públicas para a abertura de estradas, 

construções de balsas, barracões para abrigar os imigrantes, engenheiros e agrimensores a 

serviço do governo. Através do sistema de divisão de glebas: a colônia dividiu-se em 

travessões ou linhas que, por sua vez, eram divididos em lotes rurais, prevendo o tamanho de 

aproximadamente 15 e 35 hectares e também a direção que cada lote deveria ter, e cada 

família recebia uma gleba. (DE BONI; COSTA, 1984). 

Conforme os lotes iam sendo distribuídos, as famílias já iam prevendo o local para a 

formação das vilas. As quadras eram divididas em lotes urbanos formando um traçado xadrez, 

onde demarcavam-se linhas retas e transversais formando os terrenos. Para conseguirem 

formar os vilarejos, entretanto, tiveram que enfrentar a mata e firmar alicerces. No mapa a 

seguir está representada a divisão das glebas; onde a parte sombreada corresponde à 

emancipação de Nova Roma do Sul. (Mapa 3). (BARBOSA, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da Secretária do Planejamento da Prefeitura de Antônio Prado. 

Mapa 3 - Mapa da divisão territorial da região de Antônio Prado 
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Naquele mesmo período, foi construída uma balsa provisória no Passo do Simão junto 

ao rio das Antas, dando início à formação de uma pequena vila, ou centro urbano, constituído 

de um barracão destinado a alojar os imigrantes, uma praça, capela e moradias simples. 

Conforme avançavam mata a dentro, foram descobrindo novos planaltos e estabeleceram uma 

nova vila, onde hoje é o atual centro da cidade de Antônio Prado.  Atualmente, não existem 

mais moradores na antiga estrada Passo do Simão, primeiro caminho dos imigrantes, pois, em 

1956, uma grande enxurrada devastou o lugar e, atualmente, o acesso está desativado, em 

função da construção de uma usina hidroelétrica, localizada em Nova Roma do Sul-RS. Com 

isso, a margem do rio das Antas elevou-se a ponto de cobrir o pouco da história que ainda 

permanecia nas paredes de pedras do local. (BARBOSA, 1980). 

Por volta de 1888, começou a construção da primeira capela no interior, hoje Linha 10 

de Julho, dedicada a São Roque. O surgimento das capelas não se deve somente ao sentimento 

religioso dos imigrantes, tampouco ao anseio de poder se encontrarem em local determinado 

para uma vivência social, mas, especialmente, à possibilidade de poder transformar o pequeno 

núcleo inicial em aglomerado que, no futuro, poderia ser um centro socioeconômico da 

cidade. (FROSI; MIORANZA, 1975). 

A colônia passa a se desenvolver, cresce a população e junto com isso o comércio e as 

transações de compra e venda. No período, a cidade passa a se tornar ponto de passagem 

obrigatória para quem se deslocava de cidades como Passo Fundo e Caxias do Sul em direção 

aos Campos de Cima da Serra; assim, os viajantes aproveitavam o local para descansar e se 

alimentar. (POSENATO, 1989). 

Em 1930 inicia-se a construção da estrada estadual que passou a ligar Passo Fundo 

com Veranópolis e Bento Gonçalves e, logo após, houve a construção da rodovia federal 

(atual BR 116) ligando o Brasil de norte a sul. Esses dois fatores afastaram os viajantes da 

cidade de Antônio Prado, estagnando o progresso do município. Outro fator que contribuiu 

para o não crescimento foi a demora de mais de sessenta anos para a construção da ponte que 

ligaria a cidade à Caxias do Sul, que havia sido prometida para a estrada Passo do Zeferino. 

Em função de acordos políticos, porém, foi transferida para outro local. Assim a cidade ficou 

totalmente fora do tráfego rodoviário e cada vez mais isolada. Em 1968, finalmente inaugura-

se a ponte do Passo do Zeferino, conhecida também como Ponte dos Suspiros, ligando 

Antônio Prado a outras regiões. Mas, nesse período, a cidade já encontrava-se em decadência; 

o comércio havia se estagnado, o que contribuiu para o grande êxodo que aconteceu no local, 
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famílias inteiras retiraram-se da localidade em busca de novas terras com maiores 

oportunidades. (POSENATO, 1989). 

Apesar desses acontecimentos encontra-se algo positivo, pois, com isso, a pequena 

cidade de Antônio Prado conseguiu preservar até hoje sua cultura, religião, gastronomia, 

arquitetura e a forma tranquila de viver. Atualmente, a economia desenvolve-se baseada na 

indústria, pecuária, no comércio e na agricultura, principalmente com o cultivo de videiras. 

Sua topografia acidentada caracteriza a cidade como montanhosa, localizada no meio dos 

vales verdes. Pode-se observar, nas imagens a seguir, o desenvolvimento da cidade que foi se 

adequando ao relevo (Fotografia 16). 

 

Fotografia 16 - Desenvolvimento da cidade de Antônio Prado 

 
Fonte: Acervo Biblioteca Pública de Antônio Prado 

 

As paisagens são fatores marcantes nesse local, como o sinuoso relevo do vale do rio 

das Antas, a Ponte Passo do Zeferino no caminho entre Flores da Cunha e Antônio Prado, e as 

cascatas da usina, que combinam um relevo acidentado com o agradável ar puro da natureza. 

Abaixo uma vista do mirante do vale do rio das Antas (Fotografia 17). 
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        Fonte: Disponível em: <www.antonioprado.com.br>. Acesso em: mar. 2011. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO E PAISAGEM DA ZONA RURAL DE ANTÔNIO PRADO  

Desde sua formação, a área rural da cidade foi colonizada por imigrantes italianos. 

Encontram-se nesses locais acervos culturais e históricos que, muitas vezes, permanecem 

abandonados, mas que nos remetem ao grande tesouro cultural dos nossos antepassados. 

Cada construção era diferenciada em função do clima, do meio ambiente e do material 

existente para a sua execução. No Rio Grande do Sul, principalmente em Antônio Prado, a 

abundância de madeira contribuiu para as construções residenciais dos italianos, tornando-se 

o principal material utilizado, juntamente com suas técnicas e conhecimentos. A vegetação no 

entorno da residência era de arbustos pequenos e flores, já direcionando o olhar para a 

plantação que vinha em segundo plano, ou mesmo os belos e enormes parreirais. 

(POSENATO, 1989). 

Ao percorrer os acessos que ligam as localidades rurais, encontram-se belas paisagens 

com montanhas cobertas de vegetação, com eucaliptos que circundam as estradas de chão 

batido. Os mirantes registram os marcos visuais exibindo o maravilhoso espetáculo da 

natureza, presente com curvas que se moldam na topografia irregular do local, assim 

representada na imagem abaixo. (Fotografia 18). 

 

Fotografia 17 - Mirante vale do rio das Antas, Antônio Prado 

http://www.antonioprado.com.br/
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Fotografia 18 - Vista das encostas do rio das Antas 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

A forte presença dos recursos hídricos caracteriza também essa paisagem. Os 

principais rios, córregos, arroios, as quedas d’água existentes são: o rio das Antas, rio Inferno, 

rio Quaresma, rio Leão entre outros afluentes. 

Uma questão muito importante é que todo o conjunto envolvendo a paisagem e a 

arquitetura está se perdendo, pelo fato dos atuais moradores não valorizarem o que está 

construído no local. Preservar os bens consolidados marca a identidade do lugar perante sua 

cultura e na diferenciação entre os povos, para que, futuramente, não se tornem apenas 

lembranças e fotografias antigas. Uma forma de resgatar essa leitura arquitetônica e 

paisagística italiana é pelo setor turístico, que, além de preservar esses bens, proporcionam 

atrativos e identidade à cidade. 

 

3.3 O TURISMO NA CIDADE DE ANTÔNIO PRADO  

Antônio Prado está inserida na região turística da Serra gaúcha, na Rota Uva e Vinho, 

uma das onze Regiões Turísticas do Rio Grande do Sul, demarcada na imagem a seguir. 

(Mapa 4).  
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Mapa 4 - Mapa das regiões turísticas do Rio Grande do Sul e microrregiões da Serra gaúcha 

 

Fonte:  Disponível em: <www.turismo.rs.gov.br>. Acesso em: abr. 2011. 

 
Atualmente, a cidade conta com uma rota turística que abrange o acervo arquitetônico 

urbano e alguns atrativos da cultura italiana e de sua gastronomia. A maior parte da 

infraestrutura para suporte turístico concentra-se no centro da cidade, que conta com hotéis, 

bares e restaurantes. No interior também encontram-se pousadas e restaurantes que remetem a 

arquitetura imigrantista italiana, como a Pousada de Rossi e Pousada Zanotto, ambas na Linha 

Silva Tavares – Santo Isidoro, que contam com, além da hospedaria e gastronomia, opções de 

pesca, quadra de esportes, trilha ecológica, etc., conforme imagem abaixo. (Fotografia 19). 

Fotografia 19 - Pousada de Rossi - Capela Santo Isidoro 

 

Fonte: Disponível em: < www.riogrande.com.br/turismo/antonioprado.htm >. Acesso em abr. 2011 

 

 

http://www.turismo.rs.gov.br/
http://www.riogrande.com.br/turismo/antonioprado.htm


38 

 

 

Arquitetura e Paisagem da Imigração Italiana na Zona Rural de Antônio Prado-RS 

 

O acervo arquitetônico urbano é composto por 48 edificações localizadas na área 

central do município. O arquiteto Julio Posenato dedicou-se ao trabalho de documentação 

desse conjunto, constituindo o primeiro referencial na região de conservação e restauração do 

patrimônio da imigração italiana, posteriormente reconhecido pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Posenato (1983) comenta que, momentos da história 

da cidade, como o isolamento rodoviário, foi um dos fatores que possibilitou a preservação 

dessas casas de madeira com telhados de duas águas e ornamentos como lambrequins, um 

elemento arquitetônico típico da arquitetura imigrantista italiana do início do século XIX. Tais 

edificações encantam os turistas que passam por ali. A imagem abaixo (Figura 3) apresenta a 

rota turística atual, que foi elaborada por diversas gestões políticas, pela Secretaria de 

Turismo e demais órgãos públicos. Essa rota proporciona ao turista um breve conhecimento 

sobre a cultura do município, mediante visitas ao patrimônio histórico, intercaladas com 

passeios aos principais pontos turísticos naturais. Além disso, os visitantes também podem 

apreciar a farta gastronomia italiana. 
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Figura 3 - Rota turística atual de Antônio Prado 

 

Fonte: Acervo do Autor.
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Além da arquitetura urbana, a arquitetura rural vem ganhando enfoque pela 

importância da sua história e pelo patrimônio cultural e social que representa. Mas o que 

preocupa é que a arquitetura da imigração italiana vem sendo degradada pelos próprios 

proprietários por falta de conhecimento da importância dos bens que possuem e do valor 

que estas obras têm para a humanidade. 

Reconhecer a herança deixada pelos imigrantes e conservar suas raízes e sua 

história é uma forma de reconhecer o sofrimento e o trabalho dessas pessoas que 

conseguiram conquistar um espaço em um território totalmente desconhecido. Segundo 

a Carta de Veneza, 

a noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, 

bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização 

particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. 

Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que 

tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural. (CARTA DE 

VENEZA, 1964, p. 1). 

Preservar significa resgatar a história dos antepassados e guarda-la viva na 

memória de seus sucessores. Conforme Posenato (1983), um edifício não pode ser 

avaliado somente pelos parâmetros estéticos ou pela sua idade, mas pelo forte poder 

cultural e pelos valores significativos que trazem consigo da transmissão do passado 

para o presente.  

“Preservar o Patrimônio histórico é educação.” (Mário de Andrade) 

Para se conservar um bem arquitetônico não basta restaurar, intervindo com 

manutenção estrutural, mas dar uso a esse lugar. Ao utilizar o edifício com uma 

determinada atividade, garante-se a manutenção constante desse patrimônio, cuidando 

para que, caso ocorra reconstrução ou anexo de novas partes, haja o cuidado para que a 

introdução do novo com o antigo seja distinguível tanto para o especialista no assunto 

como para o leigo. Para isso acontecer, uma série de cuidados devem ser tomados, pois 

o proprietário tende a sentir-se prejudicado ou lesado; por isso, deve-se provar que essa 

conservação pode ser lucrativa, tanto social como economicamente, para que esses 

locais não virem museus sem uso ou desapareçam e fiquem somente na lembrança.  
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4. TURISMO 

Neste capítulo serão abordos os principais conceitos relacionados ao turismo, 

turismo rural e rota turística, para compreender como esse setor funciona e assim aplicar 

na proposta final deste projeto. 

 

4.1 CONTEXTO SOBRE TURISMO  

No Brasil, o turismo expandiu-se após metade do século XX. Ele é definido 

como uma atividade que gera lucros, empregos, preservação do patrimônio cultural e 

natural. Assim, para Boullón (2002), o turismo caracteriza-se por sistemas de 

demandas: o produto turístico, a oferta, venda, infraestrutura, os empreendimentos e o 

patrimônio histórico. Em contraposição, Ruschmann (1997) alerta para os efeitos 

negativos do turismo, fatores que podem descaracterizar ou até mesmo destruir um bem. 

Tudo pode ter solução, mediante um bom planejamento turístico, estudo sobre o local e 

seu entorno, e ver quais as melhores possibilidades para a implantação de um 

determinado projeto.  

Existem localidades com potencial turístico que não são reconhecidas pela falta 

de interesse do Poder Público e pela falta de conhecimento sobre o significado que os 

patrimônios culturais e naturais possuem, principalmente para a identidade de um lugar, 

região ou país. Os centros urbanos se desenvolvem de forma acelerada, a tecnologia e os 

processos de urbanização modificam os hábitos de lazer das pessoas. Desse modo, elas 

buscam alternativas de entretenimento e lazer em ambientes mais retirados: perto da 

natureza, da convivência com os costumes antigos, conhecer a arquitetura imigrantista 

italiana, a gastronomia local, ou seja, buscam espaços rurais para satisfazer o alívio do 

stress do dia a dia gerado pela modernidade. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2011) mostra que esses fenômenos viabilizam as formas 

de turismo no campo; para ele acontecer, porém, é preciso reeducar a comunidade, os 

profissionais e o próprio turista. 

 

4.2 ROTEIRO TURÍSTICO  

O turismo se constitui principalmente de um roteiro. “O surgimento dos 

produtos turísticos identificados como roteiros de turismo, não se constituem novidade 

no mundo das opções de lazer” (BRAMBATTI, 2002, p. 16), pois o roteiro já estimula a 
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orientação do indivíduo durante um percurso. Outro fator importante para o roteiro está 

relacionado às atrações turísticas, pelo fato de todos saberem que uma atração por si não 

faz um roteiro. É necessária uma estrutura turística com guias, transportes, lojas, 

restaurantes e infraestrutura que caracterize um sistema turístico. 

O roteiro turístico contribui à permanência da cultura e identidade, que se 

manifesta no território geográfico e gera uma identidade regional. De acordo com 

Brambatti (2002), o roteiro também significa a identidade do projeto, o eixo e a diretriz 

de desenvolvimento, os investimentos públicos e privados.  

Os elementos constitutivos de um roteiro são assim classificados: 

a) historicidade e monumentalidade: prédios e monumentos que contam 

alguma história importante, símbolo; 

b) paisagem: elemento estruturador do local, marca a região ou a cultura; 

c) estrutura de acesso e receptiva: fluxo de veículos, estrada, manutenção; 

d) organização e gerenciamento; 

e) identidade cultural: forte conteúdo cultural, que reflete o conteúdo 

mostrado; 

f) formação para o turismo; 

g) calendário de eventos; 

h) marketing. 

Além dos itens citados a cima, outros fatores afetam a formação de uma rota 

turística e são a sustentabilidade ambiental e a do local. Esta contribui para o modo de 

conservar, manter, valorizar bens e serviços, como desenvolver a economia do local, 

sem mudar o contexto da paisagem e da arquitetura. A sustentabilidade social e cultural, 

indicada por Tomazzoni (2009), está ligada à distribuição de renda, aos valores, aos 

costumes e às tradições da sociedade, pois o roteiro sozinho não se sustenta, necessita 

de suporte para planejar, organizar, rever percursos e potencialidades que se manifestam 

de forma própria e preservam o sítio, a paisagem e a arquitetura. A imagem a seguir 

apresenta um mapa de rota turística rural consolidada nas cidades de Caxias do Sul e 

Flores da Cunha (Mapa 5).  
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Mapa 5 - Roteiro Caminho da Colônia em Caxias do Sul e Flores da  

Cunha-RS 

 

Fonte: Disponível em: <www.floresdacunha.com.br>. Acesso em: fev. 2011 
 

Os roteiros são considerados atrações, pois suas belezas e peculiaridades são 

capazes de atrair visitação. O âmbito rural transmite a percepção do passado; as 

paisagens modificadas ou naturais proporcionam bem-estar e aconchego, além de 

permitirem a valorização do ambiente e da cultura local. 

 

4.3 TERRITORIALIDADE DO TURISMO  

Para se tratar da territorialidade do turismo, é necessário entender o conceito de 

território e territorialidade. O território pode ser entendido como a apropriação do 

espaço que está ligado ao sentimento e aos símbolos atribuídos ao local; o modo como o 

homem trabalha e estrutura uma organização social, política e econômica. A 

territorialidade está ligada ao processo de um território, onde o homem defende o local 

que desenvolveu, dos membros da própria espécie. (BOZZANO, 2000). 

http://www.floresdacunha.com.br/
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No setor turístico, a territorialidade conceituada por Boullón (1997) trata da 

presença de atrativos turísticos nos espaços, valorizando o terreno e seu entorno; 

resumidamente, territorialidade passa a estar vinculada à valorização do patrimônio 

histórico.  

Por fim, o território e seu processo de territorialização estão vinculados à 

valorização de um patrimônio, mediante conservação da sua natureza, da paisagem e, 

principalmente, o das implantações de turismo rural, onde a territorialidade tem valor 

próprio e histórico, o que permite que cada sítio tenha uma identidade. 

 

4.4 TURISMO RURAL  

Entende-se por turismo rural o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas 

no meio rural, agregando valor às atividades produtivas e aos serviços desenvolvidos. 

(BRAMBATTI, 2002). Atualmente, o espaço rural é centro de desenvolvimento 

cultural, turístico, social e econômico. Esse tipo de turismo não só propicia bem-estar ao 

turista como recupera regiões degradadas, mantém a preservação do meio ambiente e 

conserva o patrimônio histórico de uma região, por meio dos seus atrativos. Segundo o 

SEBRAE:  

Atrativo é tudo que atrai o turista, tendo capacidade própria ou em 

combinação com os outros. Em uma propriedade rural existem inúmeros 

atrativos, porém é preciso criar uma estrutura para sua exploração. São nos 

detalhes das situações apresentadas ao visitante que é onde estará o grande 

diferencial de cada empreendedor. O produto deve seguir a vocação natural 

do local ou da região, pois uma das principais características do produto 

turístico rural é sua autenticidade e naturalidade. (SEBRAE, 2010). 

 

A autenticidade e a naturalidade são características importantes, principalmente 

por serem consideradas autossustentáveis. Para aplicar essas características em roteiros 

de turismo, em caminhos ou percursos, precisa-se manter a rotina dos sítios, para que o 

turista possa usufruir da beleza do lugar de forma agradável e atrativa, como está sendo 

representado na imagem abaixo. (Fotografia 20). 
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Fotografia 20 - Casa da imigração italiana, rota turística  

Estrada do Imigrante, Caxias do Sul-RS 

 

Fonte: Acervo SMTUR – Caxias do Sul. 

 

Recentemente, divulgado pelo Panorama Empresarial do Turismo Rural 

Brasileiro (PETR , 2010), cerca de 3% dos turistas do mundo preferem o turismo rural. 

E o ponto positivo é que o crescimento anual chega a 6%, o que significa o crescimento 

de uma nova tendência global. Esse setor atende à demanda de uma clientela que busca 

serviços de produção e consumo dos produtos naturais. Grande parte dos turistas é de 

idosos, casais e pessoas que estão dispostos a experimentar outros tempos, sentir o que 

os antepassados viveram, descobrir um mundo diferente daquele com o qual estamos 

acostumados a conviver cotidianamente. Brambatti (2002) comenta que, no âmbito 

rural, tudo é feito com as próprias mãos: o cheiro de pão caseiro recém-feito é diferente, 

o gosto do vinho recém-tirado da pipa; o leite puro tirado da vaca, tudo é mais gostoso, 

mais verdadeiro. 

O tipo de turismo empregado na rota turística irá condizer com o tipo de oferta 

que o local proporciona. A seguir, Brambatti (2002) cita alguns aspectos de atividades 

para compreender tais recursos: 

a) sítio histórico – centros históricos; 

b) edificações especiais – arquitetura e ruínas; 

c) obras de arte; 

d) espaços e instituições culturais – museus, casa de cultura; 

e) gastronomia típica; 

f) artesanatos e produtos típicos. 
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Um espaço rural ou meio rural é caracterizado por vários autores, como o setor 

que abrange vários tipos de atividades: Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de 

Aventura, Turismo Esportivo e Agroturismo, sendo desenvolvidas como um produto 

único ou compostas por mais de um item. Esse turismo que valoriza o patrimônio 

cultural rural começou no Rio Grande do Sul, no Município de Flores da Cunha, em 

1971, com o Roteiro dos Parreirais; em Bento Gonçalves, com o roteiro Caminho das 

Pedras, em 1992; e em Caxias do Sul junto com Flores da Cunha, em 1997, surge o 

roteiro Caminho das Colônias, apresentado na imagem abaixo (Fotografia 21) através 

de uma vista da paisagem local. (BRAMBATTI, 2002). 

 

Fotografia 21 - Paisagem Caminhos da Colônia - Caxias do Sul  

   e Flores da Cunha-RS 

 

      Fonte: Acervo da SMTUR – Caxias do Sul. 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Arquitetura e Paisagem da Imigração Italiana na Zona Rural de Antônio Prado-RS 

 

5 PLANEJAMENTO DA ROTA TURÍSTICA RURAL EM 

ANTÔNIO PRADO  

A partir de agora, apresenta-se a parte prática deste estudo, que utiliza o método 

indutivo; pretende-se criar um entendimento único a partir da observação de fenômenos 

comuns. Os procedimentos aplicados para esse método partiram, primeiramente, de uma 

visita a todas as capelas, a fim de verificar a existência desses fenômenos, ou seja, 

arquitetura e paisagem italiana, para delimitar uma pré-rota, que engloba o 

conhecimento da rota turística atual da cidade.  

Em um segundo momento, realizou-se o levantamento de dados da área 

selecionada, mediante registros fotográficos e relatos de descendentes de imigrantes. No 

terceiro momento, houve a análise sobre a situação da arquitetura e paisagem local, 

registradas em fichas cadastrais elaboradas mediante estudo sobre modelos já existentes 

e ilustrações realizadas com mapas e imagens, sugeridas pelo campo de estágio.  

 

5.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO – PRÉ-ROTA  

Essa etapa refere-se aos passos realizados para delimitar a área onde 

aconteceram os levantamentos de campo, com o objetivo de conhecer a arquitetura e 

paisagem existente em cada comunidade. E, juntamente com o campo de estágio, 

delimitar a área de estudo, a fim de observar a melhor proposta para a pré-rota. 

Sendo assim, visitou-se a região rural de Antônio Prado, que está dividida em 35 

capelas
2
. O processo de delimitação ocorreu através do conhecimento da arquitetura e 

paisagem da imigração italiana no Rio Grande do Sul apresentado na fundamentação 

teórica; juntamente com o campo de estágio definiu-se que somente as localidades com 

maior acervo de arquitetura e paisagem referentes à imigração italiana do século XIX 

faria parte da delimitação da área, bem como a boa acessibilidade, gastronomia e 

infraestrutura para o turismo. A imagem a seguir apresenta a atual disposição geográfica 

das capelas no território da cidade de Antônio Prado (Mapa 6). Como se pode observar 

no mapa, a pequena gleba da cidade é contornada por grande extensão de área rural; 

cada zona forma uma pequena comunidade que recebe o nome do santo escolhido pelo 

grupo de famílias locais, perante esta escolha constrói-se uma igreja para este santo e 

nomea-se o local como capela juntamente com o nome do santo. Surgindo por exemplo 

a capela São Roque, capela São Jorge, capela Santa Lucia e outros.

                                                 
2 Capela refere-se às comunidades localizadas no interior de Antônio Prado pelo fato de cada uma ser representada 

por um santo e uma igreja. 
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Mapa 6 - Situação das capelas no interior de Antônio Prado-RS 

 
 

Fonte: Secretaria do Planejamento, Prefeitura de Antônio Prado-RS. 
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Após esse levantamento, definiu-se o limite de abrangência da área de estudo. 

Nesse caso, a área rural da cidade é muito extensa; portanto, juntamente com o campo 

de estágio, juntou-se o material obtido até o momento e delimitou-se o perímetro de 

estudo, selecionando apenas as áreas rurais com maior possibilidade e potencialidade de 

atrativos turísticos, tanto na arquitetura como na paisagem, para compor a proposta de 

rota turística rural.  Seguindo os critérios citados anteriormente, as localidades 

selecionadas incluem: 

- Passo do Zeferino com a ponte sobre o rio das Antas; 

- RS 122 com os mirantes, arquitetura e gastronomia italiana;  

- Capela Nossa Senhora das Graças; 

- Capela São Paulo; 

- Capela São João Batista; 

- Capela Nossa Senhora do Caravággio - Linha 30; 

- Capela São Jorge – Linha Schiochet; 

- Caminho da Imigração, Linha 21 de abril – Beltrame; 

- Moinho d’água Francescato; 

- Capela Santa Líbera; 

- Capela Borgo Forte; 

- Cascatas da Usina; 

- Capela Santa Lúcia; 

- Capela São Roque; 

- Capela Nossa Senhora da Saúde; 

- Capela Santo Isidoro. 
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Para proposta de rota turística rural, foram englobados alguns atrativos turísticos 

já configurados na atual rota turística, por apresentarem grande importância histórica e 

serem símbolos do município, como se pode observar na figura 4, na capela Borgo 

Forte são as Cascatas da Usina, e na linha 21 de Abril, a igreja, o moinho d’água 

Francescato e os Caminhos da Imigração com a ferraria, a cantina e outros. 

 

Figura 4 - Atrativos turísticos englobados na rota rural 

 

Fonte: Adaptado da Prefeitura de Antônio Prado com acervos da autora. 

 

As áreas delimitadas acabaram formando duas grandes glebas de capelas, uma 

localizada a sudeste e a outra gleba a oeste, mantendo a cidade como ponto central do 

percurso. Cada comunidade selecionada apresenta fortes traços da imigração italiana, 

tanto na arquitetura como na paisagem. Segue abaixo (Mapa 7) a área delimitada para 

os estudos. 
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Figura 5 - Delimitação da área de estudo 

 
 

Fonte: Adaptado da Prefeitura de Antônio Prado – Secretaria do Planejamento.
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5.2 LEVANTAMENTO DE DADOS NA ÁREA DELIMITADA  

Após a delimitação da área, iniciou-se o levantamento de dados arquitetônicos e 

paisagísticos referentes à imigração italiana na área delimitada. As visitas foram 

realizadas durante um mês, mas somente aos finais de semana pelo fato dos moradores 

estarem em casa, pois nos dias de semana a maioria trabalha na lavoura que se localiza 

muitas vezes longe da residência.  

Nos levantamentos arquitetônicos, visitou-se as edificações residenciais, 

religiosas, industriais e comerciais com características da imigração italiana, conversou-

se com os proprietários para saber dados históricos e realizou-se registros fotográficos 

do edifício tanto da parte externa como da parte interna. Para entender a organização 

dos setores na residência, quando possível visitar a parte interna, desenhou-se 

esquematicamente à planta baixa e descreveram-se os tipos de materiais empregados 

como madeira, telha de barro, vidro, etc, também, avaliou-se o estado de conservação, 

dentre outros dados técnicos.  

Para os levantamentos das paisagens, observou-se durante o percurso o cenário 

que melhor representa-se a paisagem da imigração italiana e também do local.  Ao 

localizar esses atrativos, realizou-se os registros fotográficos do local e foi desenvolvida 

a descrição da paisagem conforme as fundamentações teóricas, classificando-as em 

construída, cultivada ou natural.  

Em paralelo, buscou-se a melhor maneira de representar a síntese dos 

levantamentos. Para tal, investigou-se, juntamente com o campo de estágio, modelos de 

fichas cadastrais arquitetônicas e paisagísticas existentes, como, por exemplo, as 

apresentadas em: Luca (2007); Alves (2009)
3
. Destas, foram extraídos critérios para a 

elaboração de um modelo adequado para o estudo desenvolvido; montou-se um modelo 

de ficha onde representou-se a localização e situação da edificação ou paisagem, seu 

histórico, descrições de materiais ou classificações de períodos, fotos que justifiquem 

esse atrativo e algumas questões sobre preservação, acessos e infraestrutura como 

restaurantes, hotéis,pousadas e outros. Uma particularidade importante que consta nas 

fichas é o uso da letra A para arquitetura e a letra P para paisagem, ambas seguidas de 

numeração conforme modelos (Quadros 1, 2 e 3) a seguir:  

                                                 
3
 As fichas cadastrais analisadas foram da autora Luca, onde ela trata sobre patrimônios arquitetônicos e 

paisagísticos culturais em sítios históricos rurais da imigração italiana e as fichas de Alves que são 

referentes aos atrativos da arquitetura e paisagem localizados no roteiro Caminhos da Colônia. 
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Quadro 1 - Ficha cadastral  para edificações - frente 

 

Fonte: Adaptação de modelos existentes sugeridos pelo campo de estágio. 
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Quadro 2 - Ficha cadastral para edificações - verso 

 

Fonte: Adaptação de modelos existentes sugeridos pelo campo de estágio. 
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Quadro 3 - Ficha cadastral para paisagem 

 

Fonte: Adaptação de modelos existentes sugeridos pelo campo de estágio. 
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5.3 RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS LEVANTADOS  

Com a confecção das fichas foi possível organizar quantitativamente a 

arquitetura e a paisagem no local de estudo, resultando em um número significativo de 

acervos que remetem fortemente à cultura italiana. Mediante levantamento verificou-se 

que, além das edificações residenciais, a área de estudo apresenta outros atrativos, tais 

como: sítios rurais, igrejas, capitéis, paisagens, quedas d’água, riachos, moinhos, 

cantinas, comércio local, etc. A seguir apresentam-se as potencialidades encontradas 

tanto na arquitetura como na paisagem. 

 

5.3.1 Potencialidades turísticas dos recursos arquitetônicos 

As potencialidades turísticas arquitetônicas encontradas são locais para visitação 

e com características peculiares da imigração italiana no Rio Grande do Sul, 

principalmente, do século XIX atendendo aos pré-requisitos determinados para a análise 

dos períodos, conforme classificação de Posenato (1983). Cada edificação utilizou-se de 

materiais e técnicas diferenciadas, como, madeira, pedra, telha de ferro galvanizado, 

dentre outros, agregando valor à obra. 

A seguir segue o exemplo de uma das fichas arquitetônicas preenchidas (Figuras 

5e 6) com as imagens e as descrições da edificação, conteúdo que potencializa a obra e 

justifica sua importância. As demais estão localizadas no Apêndice, volume dois. 
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Figura 6 - Ficha cadastral para edificações - Capela São Jorge - frente 

 
 

Fonte: Adaptação de modelos existentes sugeridos pelo campo de estágio 
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Figura 7 - Ficha cadastral de edificações preenchida - Capela São Jorge - verso 

 

Fonte: Adaptação de modelos existentes sugeridos pelo campo de estágio. 

 

Foram localizados um total de 40 edificações, sendo que algumas delas não são 

mais originais, mas têm a maior parte conservada. Das 40 construções registradas, seis 
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edificações apresentam-se do Período Primitivo, vinte e dois apresentam-se 

configuradas no Período do Apogeu, onze são do Período Tardio e uma é pós-

conciliadora, ou seja, edifício mais atual. Em relação ao material empregado nas 

edificações, destacam-se a madeira, pedra e barro, típicos do local. Na maior parte dos 

casos, a pedra e o tijolo eram usados na parte do porão, em função de estar 

semienterrado e zonear a cantina para armazenamento de vinho, cereais e outros 

pertences. Os quadros abaixo (Quadro 4 e 5) demonstra os tipos de matérias, os 

períodos e a conservação de cada edificação em cada capela. 

 

Quadro 4 - Classificação dos períodos arquitetônicos italianos encontrados 

 
Fonte: Baseado na teoria de Posenato, 1983 

 

 

Quadro 5 - Classificação dos elementos arquitetônicos italianos encontrados 

 
Fonte: Baseado na teoria de Posenato, 1983. 
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As tipologias encontradas foram: a religiosa, a residencial, a comercial e 

industrial. Em cada localidade foi encontrada uma igreja seja de madeira, de pedra, seja 

de tijolo, representando o convívio entre os moradores e a fé cristã. As edificações 

aparecem em grande número; a cozinha, que antigamente era separada da casa de 

dormir, ainda encontra-se em alguns lotes, muitas vezes abandonada ou então servindo 

de galpão para guardar equipamentos de serviços. As casas de dormir aparecem mais 

frequentemente, pois a elas foi anexada a parte da cozinha e continuaram morando na 

edificação. Alguns moradores ainda mantêm vivo o cenário da época passada, expostos 

na sala como: balcões, prateleiras e utensílios da época. Além dessas arquiteturas, 

encontram-se o forno construído em pedra ou tijolo, cantinas e algumas indústrias como 

o moinho d’água. No quadro abaixo (Quadro 6), é apresentada a relação das tipologias 

arquitetônicas existente: 

Quadro 6 - Relação das tipologias arquitetônicas encontradas 

 

Fonte: Baseado na teoria de Posenato, 1983. 

 

 Percebeu-se durante os levantamentos que atualmente essas comunidades 

apresentam territorialidade nos dias de festa no salão das capelas, onde reuni-se grande 

quantidade de pessoas que deslocam-se de suas residências para prestigiar o local, a 

gastronomia, a religiosidade e a diversão. E também por meio de parentes e amigos que 

visitam esses locais nos finais de semana. 
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5.3.2 Potencialidades paisagísticas 

Durante as visitas, observou-se no percurso paisagens que marcavam o local por 

meio da cultura italiana, com o cultivo predominante da uva; as videiras sobre as 

encostas dos morros onde pode ser observado este cenário em várias partes do trajeto, e 

nas partes mais planas o cultivo voltado para a fruticultura, para cereais e a outros. 

Também, paisagens que marcavam o local perante as curvas sinuosas do relevo em 

relação às planícies. Mas, em função da topografia, a paisagem natural prevalece 

circundando as localidades e formando barreiras verdes.  

Para localizar estes pontos de observação com forte relevância na paisagem, 

abaixo apresenta-se (Figura 7) as capelas onde foram encontrados estes visuais junto 

com o registro fotográfico.  

Figura 8 - Pontos de observação das paisagens 

 
Fonte: Adaptada da Prefeitura de Antônio Prado – Secretaria do Planejamento. 

 

A seguir, segue o exemplo de uma das fichas paisagísticas preenchidas (Figura 

8) apresentando a imagem do lugar e sua localização. As demais estão localizadas no 

Apêndice, volume dois. 
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Figura 9 - Ficha cadastral de paisagem preenchida - Capela São Jorge 

 

Fonte: Adaptação de modelos existentes sugeridos pelo campo de estágio. 
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Foram localizadas no percurso um total de oito paisagens de maior destaque, nas 

quais incluíram-se as paisagens cultivadas, como os parreirais; as paisagens naturais e 

panorâmicas, com vales, montanhas e rios, e as construídas, que remetem à influência 

dos italianos no local, como demonstra o quadro abaixo. (Quadro 7): 

 

Quadro 7 - Relação das paisagens 

 
Fonte: Baseado na teoria Petroni e Kenivsberg (Apud, Boullón), 2002. 

 

Conforme levantamentos de dados pode-se perceber que a paisagem natural é 

predominante nessa região, isso acontece devido ao relevo íngreme que contorna o 

perímetro da cidade e por ser um território extenso, mas com pouca população. 

Portanto, o colono acaba plantando perto da sua residência em lotes planos e com pouca 

inclinação. Para o turismo, essa situação é ponto favorável para os atrativos do tipo 

natural, de convívio com a natureza e para os visuais (Fotografia 22). 
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Fotografia 22 - Paisagem na zona rural de Antônio Prado 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

5.4 PROPOSTA FINAL DA ROTA TURÍSTICA RURAL  

Após todas as visitas e análises, juntaram-se as informações para propor, então a 

Rota Turística Rural. O acervo arquitetônico é muito amplo e se caracteriza por uma 

rota diversificada com muita informação cultural e de conhecimento geral. A paisagem 

natural, completa esse acervo pela paisagem cultural produzida pelos imigrantes 

italianos, enfatizando a identidade da região, que se mistura com a paisagem natural em 

relevos acentuados. 

Durante o percurso, em alguns trechos houve diversos empecilhos como: 

lamaçal, estradas íngremes e estreitas. Portanto, esses motivos foram determinantes para 

que edificações e paisagens fossem excluídas da proposta para a rota final. 

Como resultado do estudo, foi elaborada uma proposta de rota apresentada na 

imagem a seguir (Mapa 8). Nessa proposta de percurso, o visitante encontra no trajeto 

conhecimentos culturais, arquitetônicos e paisagísticos, além de experimentar os 

sabores gastronômicos dos italianos. A sensação do lugar é marcada pelo percurso dos 

primeiros imigrantes, aqui traçaram sua história, com seus costumes, e implantaram seu 

idioma, que ainda se mantém forte no dia a dia dos colonos. Permaneceram com o uso 

da terra sempre cultivado, para conseguirem manter a família.  

A rota turística rural proposta começa pela ponte sobre o rio das Antas, onde os 

primeiros imigrantes foram se estabelecendo e, a partir desse ponto, na RS 122, é 
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realizada uma visita às capelas selecionadas para a rota. Continua pela parte sudeste da 

cidade, onde se encontram variadas paisagens como mirantes e áreas cultivadas, 

também observa-se o grande número de edificações do período dos imigrantes, 

principalmente passando pela Capela 21 de Abril. Aí ainda encontra-se uma pequena 

vila com os traços presentes da antiga cidade. Ao chegar à cidade, volta-se à parte leste, 

onde começa uma segunda etapa de visita. Lá encontram-se as cascatas da usina e 

outras edificações, bem como paisagens relacionadas à imigração e retorna-se para o 

centro da cidade de Antônio Prado. 

Mapa 7 - Proposta de percurso da rota turística 

 

Fonte: Adaptada da Prefeitura de Antônio Prado – Secretaria do Planejamento. 

 

Para formular o percurso do roteiro turístico são necessários, além dos atrativos 

levantados, uma infraestrutura que forneça bem-estar aos visitantes, mas sem 

desestruturar o ambiente, a cultura e os costumes da vida rural, pois esse é o principal 

motivo pelo qual o turista faz a visitação. A seguir (Figura 9) apresenta-se uma capela 

para demonstrar como realizou-se os levantamentos das potencialidades do local e suas 

características. 
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Figura 10 - Potencialidades encontradas na capela de São Jorge 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Em cada comunidade realizou-se o mesmo método para os levantamentos das 

potencialidades turísticas paisagísticas como arquitetônicas. Na capela de São Jorge 

durante o percurso foram encontradas cinco atrativos arquitetônicos e um paisagístico 

referente a imigração italiana.  

Na arquitetura encontraram-se edificações do período primitivo, apogeu e tardio, 

com tipologias referentes à cozinha, casa de dormir, residência, religioso e forno. 

Desses, analisou-se o material de cada um como, por exemplo: madeira rachada a mão, 

aberturas sem vidro somente fechamento em madeira, telhado em duas águas, telha de 

barro ou ferro galvanizado, e outros. Também se observou a parte interna para saber 

qual parte é original e qual foi alterada em função de um novo uso. 
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A paisagem encontrada neste percurso apresenta forte relação com a cultura da 

imigração italiana. O cultivo da uva presente com videiras que completam mais de cem 

anos de história, raízes que vieram da terra natal e passada de geração para geração 

estão ainda sendo cultivadas. O relevo também destaca na figura fundo suas curvas, 

cobertas pela mata natural do local. 

A seguir, a Figura 10 é apresentada todas as capelas localizando 

geograficamente as edificações durante o trajeto proposto, bem como alguns pontos que 

servem de infraestrutura para a rota, como restaurantes, pousadas e locais para lazer. 
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Figura 11 - Proposta para rota turística ilustrada 

 

Fonte: Acervo do autor, adaptado da Prefeitura de Antônio Prado – Secretaria do Planejamento.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na introdução deste trabalho, foi apresentado o tema a ser desenvolvido, que é o 

planejamento turístico da área rural na cidade de Antônio Prado com o objetivo de propor 

uma rota turística rural. Então, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o 

desenvolvimento dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, a organização dos lotes e das 

moradias, bem como, suas técnicas construtivas, após esta etapa teórica foi-se a campo para 

realização dos levantamentos. 

A cada passo desenvolvido, foram descobertos grandes acervos da colonização italiana 

do século XIX, não só na arquitetura, mas também na paisagem, com base nos fundamentos 

teóricos do capítulo dois. Após os levantamentos de dados nas áreas delimitadas e concluída a 

elaboração das fichas cadastrais, pode-se analisar os resultados, e constatar a importância de 

conhecer de perto essa rica cultura, bem como a forma de adaptar-se em território 

desconhecido preservando sua cultura. Em relação aos atrativos encontrados, tanto 

arquitetônicos como paisagísticos, foi desenvolvida a proposta de rota turística rural. 

Muitos dos exemplares da arquitetura encontrada estão abandonados, mas acredita-se 

que, com a implantação de um programa turístico, eles poderiam ser recuperados e, quem 

sabe, ganhar um novo uso para, assim, permanecerem no tempo. Uma das dificuldades 

encontradas no decorrer dos levantamentos, e que também tem forte ligação com a cultura 

dessas pessoas, é que, por diversas vezes, percebeu-se que os colonos mostravam-se 

preocupados em fornecer informações a estranhos; isso pode ter relação com o fato de já 

terem deixado suas terras para trás uma vez. Quando se fala de turismo rural, os moradores 

dessas áreas, pela falta de conhecimento, interpretam como risco de desapropriação de suas 

terras; ao mesmo tempo se sentem orgulhosos de poder mostrar e contar um pouco das 

conquistas e dificuldades que enfrentaram. O importante é que esses descendentes de 

imigrantes italianos saibam da importância que seus bens têm para a história, pois é um dos 

principais fatores que possibilitaria a implantação do modelo de rota turística proposto. 

Para o turismo crescer em localidades pequenas como Antônio Prado, é fundamental 

também o estudo de viabilidade do programa empregado em cada ponto turístico, o tempo de 

visitação entre outros fatores, conforme colocados no capítulo quatro. Essas condições não 

estão presentes no atual roteiro turístico na área urbana da cidade, pois como foi apresentado 

no capítulo três, a rota turística praticada é muito ampla para ser realizada em apenas um dia. 

Isso não se caracteriza como descaso do planejamento turístico, porque sofre a influência de 
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algumas agências de turismo que, muitas vezes, deslocam os turistas até a cidade e 

permanecem apenas algumas horas, resultando na redução do percurso. Esse tipo de turismo 

“passageiro” acaba prejudicando o local, pois o giro da economia torna-se pequeno, e a maior 

parte dos lugares, que se preparam para receber os visitantes, fica vazio sem gerar lucros.  

Com base nessa observação, entende-se que a proposta de implantação de uma rota 

turística rural também influenciaria o desenvolvimento econômico da cidade. Se fossem 

ampliadas as visitações dos pontos turísticos já consolidados com a proposta de rota rural, 

apresentada no capítulo cinco, o visitante se sentiria convidado a permanecer na cidade, para, 

assim, poder usufruir de tudo, contribuindo com a economia local.  

Com a realização deste trabalho, por meio de levantamentos de dados e visitações nas 

áreas rurais da cidade com maior acervo da imigração italiana, gerou-se a proposta de rota 

turística rural. Nesta rota encontram-se potencialidades turísticas arquitetônicas, culturais, 

econômicas, gastronômicas, paisagísticas e de lazer que podem inclusive contribuir e também 

suprir as necessidades da rota turística existente. Ressalta-se que elementos de turismo foram 

trabalhados superficialmente deixando a possibilidade aberta e orientada para um possível 

aprofundamento de aspectos como infraestrutura, sustentabilidade turística, atividades de 

lazer, entre outros. 

Por fim, pode-se dizer que os resultados foram surpreendentes e mostraram 

condizentes com as relações necessárias para uma proposta de rota turística rural, que é o 

objetivo geral deste trabalho. A experiência pessoal de realizar esse estudo foi mais 

gratificante ainda pelo fato de ter ampliado o conhecimento pessoal sobre a cultura; pelo 

contato com os moradores; pelo poder da história presente em cada construção e em cada 

paisagem. Por mais que se analise e estude o local, por meio de mapas e fotografias, nada 

substitui a cor, o cheiro, a sensação e a emoção vivenciada in loco ao se conhecer um 

determinado lugar.  
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