
Pesquisa e comunicação dos acervos do 
CENTRO HISTÓRICO GERMÂNICO 

ITAPIRANGA

O Ministério do Turismo e o Centro Histórico 
Germânico Itapiranga apresentam:





A P R E S E N TAÇÃO
É uma alegria poder partilhar com você este 

sonho que se tornou realidade!

A ideia inicial da construção do Centro 
Histórico Germânico de Itapiranga nasceu 
há aproximadamente 30 anos, quando Inácio 
Oswald fez uma visita ao Parque Aldeia do 
Imigrante, no município de Nova Petrópolis/
RS. 
[...] visitando o Parque eu vi que o que eles têm lá, 
nós temos também. Eu disse para minha esposa 
e quem estava junto - Mas Itapiranga poderia 
fazer um negócio desses também! E sempre com 
essa ideia na cabeça. Não podemos deixar perder 
a história bonita de Itapiranga, simplesmente 
por perder! Por isso eu resolvi fazer esse Centro 
Histórico, para resgatar a história dos nossos 
antepassados” (Inácio Oswald, 2020).
Este espaço histórico-cultural e turístico 
tem como missão preservar e registrar a 
arquitetura, as memórias e acontecimentos 
históricos relacionados a imigração alemã em 
Porto Novo, a partir da década de 1926, de forma 
que seus visitantes sejam “transportados” no 
tempo a partir das experiências vividas nesse 
local que conta com inúmeras atrações.
Dentre as temáticas disponíveis estão: a vinda 
dos imigrantes alemães para Porto Novo, as 
práticas de trabalho, a religiosidade, o lazer, 
a sociabilidade, a formação de Porto Novo e a 
história da família de Otto e Helena Oswald, 
pais do idealizador do projeto Inácio Oswald. 
Além de um espaço reservado à memória da 
suinocultura, chamado de Museu do Suíno, 
e também, uma Casa do Cooperativismo que 
apresenta a história do cooperativismo na 
região oeste e extremo-oeste catarinense. 



Estamos preparados 

para lhe receber!



“E na vida é assim: a gente não leva 
nada. A gente deixa um legado! Eu quero 
deixar um bom legado pra comunidade 
de Itapiranga. Esse é o meu principal 
desejo. Por isso estou fazendo essa Villa 
Germânica” (Inácio Oswald, 2020).

O cenário é de encher os olhos com a 
exuberância das arquiteturas e da natureza. 
Nos espaços externos foram construídas as 
Trilhas do Conhecer e do Bambu, o Suíno de 
Rosas e também o Jardim das Hortênsias, todos 
com a finalidade de proporcionar momentos 
de conexão com a natureza, preservação e 
educação ambiental. E como não poderia 
faltar, comidas e bebidas da cultura local e 
regional são servidas em um agradável espaço 
tipicamente germânico. 
 
A inauguração oficial desse espaço aconteceu 
no dia 07 de maio de 2021 e mais do que 
um sonho realizado por Inácio Oswald, é a 
construção de um legado.





ONDE FICA O CENTRO 
HISTÓRICO GERMÂNICO?

"Itapiranga" é um vocábulo de origem 
tupi que significa "pedra vermelha", 
através da junção de itá (pedra) e 
pyranga (vermelha). O município, 
localizado no extremo-oeste do 
Estado de Santa Catarina, foi criado 
oficialmente em 14 de fevereiro de 
1954. Possui uma extensão territorial 
de 286 Km² e população de 17.007 
habitantes (IBGE, 2020).

Antes de se chamar Itapiranga, a 
localidade era conhecida como Porto 
Novo. Em maio de 1929, a colônia 
passou a ser denominada Itapiranga, 
por sugestão do então presidente do 
estado de Santa Catarina Adolpho 
Konder, em visita à colônia.

O projeto de colonização do local 
teve início em 1926, em meio a 
uma região de mata fechada, cujos 
limites geográficos são o estado do 
Rio Grande do Sul e a República 
Argentina, em terras situadas no 
extremo-oeste de Santa Catarina, às 
margens do rio Uruguai. 

A colônia atraiu milhares de colonos, 
oriundos, principalmente, das 
colônias velhas do Rio Grande do Sul, 
graças às propagandas estampadas 
com frequência em periódicos.

Com características de relativa 
homogeneidade étnica e religiosa, o 
projeto de colonização foi planejado, 
organizado e promovido pelo 
Volksverein für die Deutschen Katholiken 
in Rio Grande do Sul - Sociedade União 
Popular para Alemães Católicos no Rio 
Grande do Sul, fundada em 1912 pelos 
jesuítas de São Leopoldo/RS. Entre 
os colonos, era conhecida como 
Volksverein - Sociedade União Popular. 

A empresa colonizadora atraiu para 
Porto Novo, colonos de origem 
alemã e católica, num território 
onde já residiam famílias caboclas 
embrenhadas nas matas e nas roças 
de subsistência. A partir de 1931, se 
formou na Linha Presidente Becker, 
um núcleo de colonização que 
recebeu exclusivamente imigrantes 
natos da Alemanha, os Deutschländer.

As edificações, histórias e memórias 
que são apresentadas no Centro 
Histórico Germânico Itapiranga, 
retratam e comunicam a história 
da cidade, a paisagem local e a vida 
de seus habitantes. Siga conosco e 
conheça mais sobre essa história!

Itapiranga: terra repleta de encantos e histórias!



COMO CHEGAR?

Localização:
Linha Cordilheira, s/n, SC 163 – Km 111 – 
Zona Rural – Itapiranga/SC – CEP 89896-000

Horário de visitação:
Terça-feira a Domingo das 9h às 19h

Centro Histórico
Germânico

(49) 3677 0836

centrohistoricogermanico

centrohistoricogermanico

www.centrohistoricogermanico.com.br



U NIDA DES

TEMÁTICAS
U NIDA DES

TEMÁTICAS
U NIDA DES

TEMÁTICAS



Casa do imigranteCasa do im i-



Casa do imigrante

Este espaço comunica por meio de alguns recortes históricos, 
as vivências dos primeiros alemães que chegaram em Porto 
Novo, na colônia do Volksverein, a partir de 1926. A casa 
pertencia a família Wohlfart, localizada na Linha Presidente 
Becker, município de Itapiranga/SC. Por estar próxima à igreja 
servia de referência para as pessoas que chegavam ao local. 
Foi construída em 1935, por Franz Deiss, o mesmo construtor 
da Igreja Matriz de São João do Oeste.

“Como nossa casa ficava 
próximo à Igreja, foi 
ali, nos arredores da 
casa, que foi construído 
o primeiro campo e 
criado o primeiro time 
de futebol de Linha 
Presidente Becker. 
No porão da casa foi 
montada a primeira 
copa para vender 
bebidas” (Estevão 
Wohlfart, 2020).

Casa do im i-



Casa do Imigrante

Algumas curiosidades que você irá 

encontrar na Casa do Imigrante!

“Na época era comum 
o hábito de fumar, 
especialmente para 
espantar os mosquitos e 
borrachudos. As famílias 
costumavam produzir seu 
próprio fumo. Em várias 
ocasiões comercializávamos 
parte da produção” 
(Estevão Wohlfart, 2020).

Fumo de corda:

“As pessoas fumavam 
também para conter a 
ansiedade nas épocas de 
guerra e nos momentos 
de despedida dos entes 
queridos” (Inácio Oswald, 
2020).

“Meu pai era habilidoso 
fabricante de vinho, 
aprendeu isso na 
Alemanha. No porão da 
casa que era fabricado o 
nosso vinho. Isso ocorreu 
durante as décadas de 
1950 e 1960” (Estevão 
Wohlfart, 2020).

Vinho artesanal:

A criação de uma das primeiras cooperativas de Porto Novo ocorreu 
no porão da casa, em 1938, reunindo agricultores com a finalidade de 
criação de uma cooperativa de criadores de gado da raça holandesa. 
Em junho daquele ano é adquirido, entre 23 sócios, um touro 
reprodutor, sendo aquela uma das primeiras cooperativas instituídas 
em Porto Novo, integrada por agricultores da Sede Porto Novo, Santa 
Fé, Laranjeira e Ipê Popi.

Cooperativismo:



Casa do Imigrante

Até a década de 1950 era 
comum o nascimento 
dos filhos em casa, com 
ajuda de parteira. “Eu e os 
gêmeos Leopoldo e Cecília 
nascemos nesta casa, sem 
nenhum acompanhamento 
médico” (Estevão 
Wohlfart, 2020).

Nascimento dos 
filhos:

Com os conflitos vivenciados na Europa, a casa também era local 
de refúgio, uma vez que os primeiros anos da década de 1940 foram 
marcados pela perseguição aos alemães residentes na colônia Porto 
Novo, levando a proibição da prática do idioma alemão e manifestações 
de sua cultura.

Perseguição aos Deutschländer 
durante a 2ª Guerra Mundial:



E agora, que tal conhecer um pouco 

mais sobre os atrativos no entorno 

da casa!

O poço era escavado no 
formato de um orifício, em 
local propício de ter um veio 
d’água. Posteriormente, era 
construída uma caixa de proteção 
na superfície, inserindo uma 
manivela munida com corda e 
gancho, onde era preso o balde 
para retirar água. A água do poço 
supria todas as necessidades da 
família.

Poço de Água:

É um equipamento hidráulico 
para moagem e beneficiamento 
de cereais. Instalado próximo 
ao córrego movimentava-se pelo 
enchimento do reservatório, 
localizado em uma de suas 
extremidades. Quando a 
cuba enche, levanta a outra 
extremidade que contém uma 
mão de pilão. Esse movimento 
contínuo, parecido com uma 
gangorra, descasca ou tritura 
os cereais para o consumo dos 
moradores.

Monjolo:



A gárgula é um desaguadouro 
destinado a escoar água, 
mantendo-a distante das paredes. 
Desde a Idade Média, são ornadas 
com figuras diversas. Na imagem 
a gárgula representa a figura de 
um suíno, principal elemento na 
atividade econômica de Inácio 
Oswald, idealizador do Centro 
Histórico Germânico.

Gárgula:

Espaço em homenagem a mulher 
imigrante, que desempenhava 
uma gama de papéis importantes: 
era agricultora, esposa, criava 
e educava os filhos e ajudava 
o marido em todas as tarefas, 
incluindo o cuidado com o 
embelezamento do jardim e o 
entorno da casa.

A Imigrante:

É uma homenagem a todos 
os (i)migrantes que chegaram 
em Porto Novo no período da 
colonização e nessas terras 
exerceram a profissão de 
agricultor.

O Imigrante:

“Meu pai chegou sem dinheiro 
para comprar um lote e nenhum 
conhecimento em relação à agricultura. 
Sua ideia era atuar como professor 
em Porto Novo, profissão que de fato 
exerceu durante curto período, mas 
logo se viu trabalhando na lavoura, 
auxiliando as famílias pioneiras” 
(Inácio Oswald, 2020).

“A mãe, como tinha o conhecimento 
da agricultura tomava a frente nas 
decisões do que tinha que plantar” 
(Inácio Oswald, 2020).



Local que representa a trilha 
dos animais domésticos e 
selvagens que viviam nas 
matas locais e regionais nos 
primeiros anos da colonização 
de Porto Novo.

Trilha dos animais:

As famílias de Porto Novo tinham 
o costume de preparar a horta. 
Nela eram cultivados os legumes 
e as hortaliças, bem como os 
temperos verdes e as ervas 
medicinais. A horta localizava-se 
no quintal, próxima da residência, 
em um terreno limpo, com terra 
fértil, luminosidade solar e 
cercado para que as aves e animais 
não destruíssem as plantações.

Horta:

Casa Oswald



Casa Oswald

A Casa Oswald é uma réplica da residência de Otto Oswald 
e Helena Buss, pais de Inácio Oswald, idealizador do Centro 
Histórico Germânico Itapiranga. A moradia representa a 
estrutura arquitetônica utilizada na época da colonização e 
estava localizada na Linha Baú, Itapiranga/SC.

“A casa foi 
construída por 
Leopoldo Buss 
e Edgar Paulus 
em 1938, media 
6x7 metros. 
Infelizmente 
não há registro 
fotográfico, mas 
lembro de cada 
detalhe que tinha 
na residência” 
(Inácio Oswald, 
2020).

Casa Oswald



Casa Oswald

O casal Otto e Helena adquiriram um lote de 17 hectares 
da Volksverein - Sociedade União Popular, em Linha Baú 
(Itapiranga/SC), onde se instalaram. Neste espaço criaram 
os filhos: Bruno (em memória), Roque (em memória), Guido 
(em memória), Maria Teresa, Cacilda (em memória), Inácio e 
Flávio (em memória).

“Nos primeiros anos, não tinha fogão a lenha na cozinha, apenas uma 
chapa fixada em cima de pedras pra ficar mais alto. E tinha, em dois lugares, 
aqueles bancos para os filhos e, para o pai e a mãe, tinha duas cadeiras. 
Tinha também umas prateleiras que ela colocava a cuia, a erva e as coisas pra 
fazer o chimarrão. As panelas eram colocadas em pregos na parede” (Inácio 
Oswald, 2020).



Casa Oswald



Estufa de fumo

O fumo foi uma das principais atividades econômicas de 
Porto Novo nas décadas de 1940 e 1950. A Estufa funcionava 
por meio de uma fornalha que promovia o aquecimento de 
canos de metal localizados em seu interior, gerando o calor 
necessário para a secagem. Depois, as folhas de fumo eram 
amarradas em varetas e depositadas sobre estaleiros.

“Os descendentes 
de alemães das 
colônias velhas 
do Rio Grande 
do Sul tinham 
como tradição e 
hábito o plantio 
do fumo” (Inácio 
Oswald, 2020).

Estufa 



Estufa de fumo



Galpão 1

Este espaço apresenta 
as ferramentas de 
uso manual e os 
equipamentos agrícolas 
que foram utilizados pelas 
famílias de (i)migrantes 
que chegaram em Porto 
Novo a partir de 1926. 

Nas primeiras décadas da 
colonização, os trabalhos 
manuais, dentre eles: a 
abertura das picadas e 
das clareiras, o transporte 
de madeira, a limpeza 
do solo para construção 
das primeiras moradias e 
para o plantio de produtos 
agrícolas, eram realizados 
por meio de ferramentas 
rústicas, muitas 
vezes improvisadas e 
confeccionadas pelos 
moradores da localidade 
e região.

Galpão 1



Instrumento 
geralmente movido 
a tração animal, 
destinado a moer 
a cana-de-açúcar. 
A tração de seu 
movimento circular 
gira o conjunto 
de cilindros que 
amassam as canas, 
produzindo o sumo 
conhecido como 
caldo de cana ou 
guarapa, utilizado 
para produzirem o 
melado, o açúcar 
mascavo e os 
destilados como a 
cachaça.

Moenda:

Galpão 1Galpão 1



Galpão 1

Galpão 2



Galpão 2Galpão 2

Este espaço apresenta 
a evolução das 
ferramentas e dos 
equipamentos 
agrícolas, bem como 
a sua utilização no 
cotidiano do trabalho 
agrícola.

A evolução das 
técnicas, das 
ferramentas e dos 
maquinários agrícolas, 
promoveu o aumento 
da produtividade 
e possibilitou a 
comercialização da 
produção excedente.



Galpão 2

Moinho



Moinho

Nas primeiras décadas da colonização de Porto Novo, o 
beneficiamento de cereais foi fundamental para a subsistência 
das famílias. Com a criação dos moinhos, o processamento 
de grãos se tornou mais eficiente, facilitando a moagem e a 
obtenção das farinhas de trigo e milho. 

“Os primeiros milhos eles 
comiam verde, mas não 
demorou muito pra ter o 
primeiro moinho em Sede 
Capela. Todos levavam lá 
o milho e o arroz. Lembro 
muito bem quando o meu 
pai ía a cavalo com as 
duas moagens” (Eugênio 
Lottermann, 2020).

Moinho



Moinho

“Os moinhos praticamente não paravam, mas, como o 
processo era lento, não raras vezes se chegava ao moinho e 
não tinha farinha pronta. A demanda era enorme e a farinha 
era um importante item da cozinha. A alternativa era voltar 
para casa e retornar outro dia” (Maria Dietz, 2020).

“As espigas mais bonitas eram separadas para 
fazer farinha para o pão. O milho era debulhado 
a mão e levado ao moinho pra fazer a farinha” 
(Nicodemus Müller, 2020).

Igreja/Escola



Igreja/Escola

Essa edificação busca preservar as características da 
primeira Igreja, datada de 1935. Construída toda em madeira, 
localizava-se na Linha Presidente Becker e era utilizada como 
espaço de encontro e fortalecimento da fé católica. 

“Estes lugares é que 
possibilitaram às pessoas 
continuarem as suas lutas 
históricas e encontros, 
reuniões, celebrações. 
Possibilitaram, acima de 
tudo, um sentimento de 
segurança. Aí as pessoas se 
sentiam mais em casa, no seu 
espaço, no seu habitat tão 
sonhado quando migraram 
para cá” (Padre Dionísio 
Korbes, 2020).

Igreja/Escola



Igreja

“Ali nós aprendíamos 
a ler, escrever e fazer 
contas” (Nicodemus 
Müller, 2020).

Enquanto nos fins de semana, a edificação funcionava como 
igreja, de segunda a sexta-feira, o espaço era aproveitado 
como escola da comunidade. 



Igreja



Hotel

O primeiro hotel 
de Porto Novo foi 
construído em 
1928 pela família 
Schöeler na 
comunidade de Sede 
Capela. Próxima 
do Rio Uruguai, 
a edificação foi 
fundamental para o 
desenvolvimento da 
colônia Porto Novo, 
pois situava-se na 
rota de passagem da 
balsa. 

Hotel



A edificação possuía três 
pavimentos, cada um atendendo 
a uma necessidade diferente: 

Hotel

Era utilizado 
como armazém de 
suprimentos.

Porão:

Era a moradia da 
família Schöeler 
e compreendia 
seus ambientes 
privados.

Térreo:

Servia como área 
de hospedagem 
para os primeiros 
(i)migrantes que 
chegavam a Porto 
Novo.

Sótão:

Hotel



A estrutura enxaimel possui 
uma viga central de peça única 
com 14 metros de comprimento, 
sem pilares de sustentação 
para apoiar os barrotes do 
sótão. Tirantes metálicos são 
instalados em dois pontos para 
segurar a viga. Os tirantes de 
aço ficam presos na estrutura 
do telhado e nos barrotes do 
assoalho do sótão, na qual a viga 
se prende. 

Como o telhado tem uma forma 
triangular mais acentuada, 
este se torna por si só bem 
mais rígido e qualquer parte da 
casa que for ligada à estrutura 
do telhado, adquire a mesma 
rigidez. Assim, é a estrutura 
do telhado que possibilita a 
rigidez e estabilidade de toda 
a construção de vão livre, 
inclusive sendo suporte da viga 
de comprimento único.

Hotel

“Minha mãe e minhas irmãs faziam 
a limpeza e preparavam as refeições. 
Geralmente era servido, além do café 
da manhã, almoço e janta. Lá por 
1935, quando caiu o movimento de 
colonos, os quartos, que ficavam no 
piso superior, geralmente estavam 
ocupados por viajantes, que a cavalo, 
percorriam os estabelecimentos 
comerciais da colônia para vender 
produtos, a partir de amostras e 
catálogos” (Werner Stulp, 2020).



Hotel



Cenários e jardinsCenários e 

O Centro Histórico apresenta diversos cenários e jardins 
para conexão do visitante com a paisagem e as energias 
da natureza. Inspire! Expire! Aprecie e contemple!



Cenários e jardins



Casa do artesão

A edificação representa e homenageia as habilidades 
manuais dos artesãos da localidade. Também é um 
espaço de conhecimento sobre formas e expressões do 
artesanato em madeira.

Casa do Trilha do 



Trilha do conhecer

Entre os (i)migrantes, era muito comum o conhecimento 
de diversas espécies de árvores, pois isso era fundamental 
para a sobrevivência. Eles sabiam distinguir as frutíferas 
próprias para o consumo daquelas que eram prejudiciais 
à saúde, além de conhecer também as características de 
cada madeira. Na Trilha do Conhecer você verá espécies 
nativas da região, identificadas com seu nome popular e 
o nome científico. Conheça e contemple!  

“A minha mãe tinha um 
conhecimento muito bom 
sobre a natureza. Todas 
as árvores, vegetação 
rasteira, ela sabia de tudo: 
pra que servia, se dava 
pra chá, se era veneno. 
Ela tinha um grande 
conhecimento nessa área” 
(Inácio Oswald, 2020).

Casa do Trilha do 



Trilha do bambu e 
arapuca gigante

A trilha tem como finalidade apresentar o bambu no que 
tange: ao seu uso artesanal, sua utilidade em construções, e 
sua importância para o ecossistema. 

“Arapucas tinha muitas, 
tanto caçava cutia como 
caçava aves não era 
surpresa pegar duas e até 
três aves por vez na mesma 
arapuca!” (Eugenio 
Lottermann, 2020).

“Comumente era uma 
atividade exercida pelos 
jovens que a faziam 
com muita alegria, pois 
ajudava no sustento 
familiar. Essa prática 
era comum em Porto 
Novo, e em toda região 
Sul do Brasil” (Inácio 
Oswald, 2021).

Trilha do 
bambu e 



Trilha do bambu e arapuca giganteTrilha do 
bambu e 



Museu do suíno

Este espaço tem como missão “comunicar e difundir 
conteúdos relacionados à atividade da suinocultura, 
em seus aspectos históricos, culturais e econômicos, 
instigando pesquisas, experiências e reflexões a partir 
das temáticas apresentadas pela instituição”. 

“Antigamente a preocupação era plantar para comer e 
sobreviver. Havia poucas possibilidades de comercialização 

de produtos, exceto a banha e o fumo. Nos anos 30, 40 e 
50, praticamente 90% das famílias de Porto Novo tinham 

em seus quintais uma pequena criação de suínos. A 
comercialização da banha foi uma das primeiras fontes de 
geração de renda para as famílias pioneiras. Já a carne não 
tinha mercado, sendo consumida pelas famílias e repartida 

com vizinhos, havendo a retribuição da generosidade quando 
o vizinho fazia um abate” (Inácio Oswald, 2020).

Museu 



Lindas rosas que 
encantam e se 
unem para formar 
a imagem de uma 
das temáticas 
representadas no 
Centro Histórico 
Germânico 
Itapiranga, o suíno. 
O significado de 
implantação de um 
jardim de rosas em 
formato de suíno, 
vem da relevância 
que esse animal 
possui para a família 
Oswald e para o 
desenvolvimento da 
economia regional.

Suíno de 
Rosas:

“Sou suinocultor desde os 
13 anos de idade” (Inácio 
Oswald, 2020).

Museu 



Casa do Cooperativismo

“As famílias, no 
princípio, não teriam 
sobrevivido aqui 
na região se elas 
não se ajudassem 
mutuamente. O tema 
solidariedade eu vejo 
como um elemento 
fundamental de 
sobrevivência dos nossos 
antepassados. Ninguém 
trabalhava sozinho, 
era praticamente uma 
experiência coletiva” 
(Padre Dionísio 
Korbes, 2020).

Casa 

Este espaço tem como objetivo comunicar a história, as 
memórias e tradições relacionadas às práticas comerciais 
do início da colonização de Itapiranga e preservar acervos 
que expressam a origem e constituição das principais 
cooperativas da localidade e região. 
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