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RESUMO – A gastronomia se tornou um atrativo para os turistas e disseminador de culturas e, aqui 
no Paraná, mas precisamente nos Campos Gerais o valor deste patrimônio cultural é significativo. 
Assim a presente pesquisa tem por objetivo demonstrar a diversidade gastronômica regional como 
importante instrumento para a atividade turística, contribuindo para a competitividade entre diferentes 
destinos regionais. Os procedimentos metodológicos se pautaram de inicio na pesquisa bibliográfica, 
interlocução com municípios da região, levantamento iconográfico. Como resultados, destacam se os 
diferentes cenários gastronômicos, demonstrando que a participação dos imigrantes é de grande 
valor para a construção culinária Paranaense se fazendo presente are os dias de hoje nas refeições 
das famílias. Por sua vez os tropeiros que passavam vindos do Rio Grande Sul com destino a São 
Paulo, também contribuíram com a construção da identidade cultural e histórica da nossa região, 
diversificando a riqueza gastronômica e contribuindo na formação da maioria dos pratos típicos dos 
municípios. A pesquisa destaca também informações sobre origem histórica das receitas assim se 
caracterizando como importante patrimônio cultural intangível. Concluindo, destaca se que parte 
desta pesquisa subsidia oficinas culturais e turísticas que são ofertadas à comunidade, numa 
articulação entre ensino e extensão. Apoio Fundação Araucária. 
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