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(Autor desconhecido)

RESUMO

O presente estudo apresenta os resultados da pesquisa sobre a história do Enoturismo nos
municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Garibaldi e Veranópolis,
que compõem parte da Região Uva e Vinho – Nordeste do Rio Grande do Sul. Assim como
é muito difícil determinar o tempo e o lugar exato do surgimento da uva e do vinho, pois a
história do vinho é tão antiga que se confunde com a origem do ser humano na Terra. Mais
difícil ainda é demarcarmos o lugar certo do surgimento do Enoturismo, e o primeiro povo a
realizar esta maravilhosa façanha. Na Região Nordeste do Rio Grande do Sul, a história da
uva e do vinho é muito recente nasceu com os colonizadores italianos no final do século
XIX. Atualmente na Região Serrana, principalmente nos municípios de Bento Gonçalves,
Garibaldi, Caxias do Sul e Flores da Cunha, considerados “berços do desenvolvimento do
turismo do vinho brasileiro” é onde o Enoturismo ganha franco desenvolvimento. Nestes
municípios foi realizado, através de pesquisa de fontes primárias e secundárias, o histórico
do surgimento do Enoturismo Gaúcho, relatando com apreço a história da vinicultura e do
vinho no mundo, no Brasil e, de modo especial, na Região Serrana do Rio Grande do Sul.
Este trabalho apresenta aspectos desta história do surgimento, da força e do valor do
Enoturismo para o desenvolvimento de uma região, que mantém acesa a cultura dos seus
antepassados, através das festas temáticas da uva e seus derivados. Os resultados evidenciam
que em cada município citado, embora geograficamente próximos, apresentam-se
particularidades distintas. Destacam-se as primeiras exposições e festas alusivas à uva e ao
vinho ocorridas no final do século XIX e início do século XX, em vários lugares do Estado.
Evidencia-se a Serra Gaúcha como destino de Enoturismo no Brasil.
Palavras-chave: História. Uva. Vinho. Enoturismo. Serra Gaúcha.

ABSTRACT

This study presents the results of research on the history of Wine tourism in the cities of
Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Garibaldi and Veranópolis, making up part
of the Grape and Wine Region - northeast of Rio Grande do Sul. It is very difficult to
determine the exact time and place of the emergence of grape and wine, because the history of
wine is so old and it is confused with the origin of human beings on Earth. More difficult still
is the right place marked the rise of wine tourism, and the first nation to achieve this
wonderful feat. In the Northeast Region of Rio Grande do Sul, the history of grape and wine
is very recent, and is developed after the arrival of Italians in the late nineteenth century.
Currently in Mountainous Region, mainly in the cities of Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias
do Sul and Flores da Cunha, considered "cradle of tourism development of Brazilian wine" is
where the real wine tourism development. In these countries was conducted through research
of primary and secondary sources, the history of the emergence of wine tourism Gaúcho,
reporting with satisfaction the history of viniculture and wine in the world, in Brazil and,
more importantly, in the mountainous region of Rio Grande do Sul. This paper presents
aspects of the history of the appearance, strength and value of the wine tourism for the
development of a region, who keep the culture of their ancestors, through thematic festivals of
the grape and its derivatives. The results show that in each municipality said, although
geographically close, have a distinct features. It is the first exhibitions and parties alluding to
the grape and wine arose in the late nineteenth century and beginning of the twentieth century,
in several places in the state. This study to show the highlights of the Serra Gaúcha as the
destination of winetourism in Brazil.

Key words: History. Grape. Wine. Wine tourism. Serra Gaúcha.
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APRESENTAÇÃO

O presente estudo apresenta os resultados da pesquisa sobre a história do Enoturismo
nos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Garibaldi e
Veranópolis, que fazem parte da Região Uva e Vinho - Nordeste do Rio do Grande do Sul.
História foi a minha primeira “paixão”, desde pequeno antes de freqüentar os bancos
escolares, gostava muito de ouvir meus avôs, e outras pessoas mais maduras, mais vividas,
relatando episódios, fatos e acontecimentos, principalmente meu pai. Ele foi meu primeiro
professor nesta disciplina, graduado pela experiência de vida. Até o momento não consegui
me separar desta “paixão”, ou melhor, consegui casá-la com a Enologia, minha segunda
admiração.
Empreendedor em enoturismo em Bento Gonçalves, formado como Técnico
Enólogo, atuando nesta área desde 1989, e futuro enoturismólogo pela FISUL, tive a
oportunidade de vivenciar o nascimento e o desenvolvimento do mais importante “Pólo
Enoturístico” do Brasil. Os fatores que merecem a atenção, a esse respeito, está a memória
ou as “fontes históricas” do enoturismo de nossa região. Quero assim, deixar esta pequena
contribuição como forma de testemunho, visando manter viva esta história, visto que até o
momento muito pouco se encontra em nossa literatura.
Através de entrevistas e de visitas técnicas, foi realizado um estudo, com “atores” e
“testemunhas dos fatos”, possibilitando apresentar a história do enoturismo na região.
Tenho consciência, que se trata de um trabalho acadêmico que necessita de maior
aprofundamento. Não alimento a pretensão de haver realizado uma obra completa, muita
coisa ainda resta para ser resgatada e analisada. São como garrafas de vinho de várias castas
e safras, reunidas um tanto desajeitadamente para que outros, ou eu mesmo, em outro
momento, as separe convenientemente, juntando-as e procurando as que faltam para
construir a melhor e mais perfeita adega.
Estou motivado a continuar esta caminhada, a prosseguir no aperfeiçoamento dos
meus estudos. Foram estes alguns dos motivos que me levaram a escolher este tema para
desenvolver durante meu período de Estágio na Fisul, motivado, principalmente, pelos
Professores Mestres: Ivane Maria Remus Fávero e Onorato Jonas Fagherazzi.

Hoje eu sei, mais do que nunca, que o encanto proporcionado em degustar um vinho,
vai muito além do prazer dos sentidos físicos, me remete a um passado cheio de glórias e de
sucessos. Além disso, me projeta para o mundo fascinante da história da humanidade.
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