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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: Mundo do Trabalho. 

Objetos do conhecimento: Processos migratórios no Brasil. 

 

Herança Européia no Sul 

 

A Região Sul foi povoada por imigrantes 

europeus, sobretudo, italianos, alemães e 

poloneses, com isso as características 

arquitetônicas e culturais se tornaram 

tradicionais. 

Os imigrantes, assim como suas 

descendências diretas, têm conseguido 

preservar as manifestações culturais trazidas 

dos países europeus. 
 

Geralmente, os imigrantes se agrupam em forma de colônias divididas de acordo com a origem de 

cada país.  

Em algumas cidades de Santa Catarina, como Pomerode, uma lei municipal obriga a construção 

de casas em estilo enxaimel (modelo Europeu). 

Em outra cidade catarinense, chamada de Tílias, a maioria da população da cidade é composta 

basicamente por imigrantes e descendentes austríacos que preservam todas as características do 

país de origem, como a língua, os costumes, as festas e as comidas típicas. 

Tradicionalmente, as crianças assimilam o idioma tirolês em seu próprio ambiente familiar, dessa 

forma há possibilidade de estabelecer, por parte do governo municipal, uma lei de inclusão da 

língua no currículo escolar daquela cidade. 

As colônias do sul preservam todos os aspectos culturais, e essas são materializadas no espaço 

geográfico sulista através de todo arranjo paisagístico (arquitetura, atividade econômica, 

manifestações culturais entre outras). 

Elas servem para aclamar os países e matar a saudade. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/heranca-europeia-no-sul.htm Acessado em 29/04/2020 
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Responda em seu caderno: 

 

 

1- Imigrantes de quais países povoaram a região Sul do Brasil? 

  

  

 

 

2- Em algumas cidades de Santa Catarina, existe uma lei municipal que obriga a construção 

de casas em estilo enxaimel (modelo Europeu). Cite uma das cidades. 

  

 

 

3- Tradicionalmente, as crianças assimilam o idioma tirolês em seu próprio ambiente familiar. 

De que país seria esse idoma? Faça uma pesquisa para descobrir e registre em seu 

caderno. 

 


