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RESUMO 

 

Os festivais e eventos são hoje um tema importante e prolífico do turismo, pois os mesmos 
cresceram na academia, nas últimas décadas, pelo interesse em compreender o seu significado 
(QUINN, 2009). O festival gastronômico pode ser considerado um evento com enfoque em 
uma cultura específica, tendo nos alimentos o complemento à retratação almejada, ou seja, é 
um retrato momentâneo de uma localidade, povo e/ou região geográfica, preparado de 
maneira especial, com serviço cuidadoso e com oferta abundante de alimentos típicos e 
característicos da cultura retratada (GREGSON, 2005, p. 49). O objetivo deste trabalho foi 
analisar o impacto dos festivais gastronômicos na gastronomia local para investigar o 
alinhamento entre cultura e alimentação. A pesquisa pode ser classificada como exploratória e 
qualitativa com uso de entrevistas semi-estruturadas, observações e registros fotográficos. A 
dissertação foi dividida em três etapas. A primeira, realizada por meio do levantamento 
bibliográfico, identificou os atributos envolvidos no alinhamento entre cultura e alimentação: 
Idade, Gênero, Comida Local, Condições Econômicas, Nível de Escolaridade, Religião, 
Raízes da Família, Memória Gustativa, Hedonismo, Necessidades Biológicas, Cuidados com 
a Saúde, Estilo de Vida, Simbolismo, Identidade, Sociabilidade e Festividade. Na segunda 
etapa, foi feita a análise da festa Tirolerfest em Treze Tílias/SC para investigar o grau de 
importância dos atributos relativos ao alinhamento entre cultura e alimentação. Nesta etapa 
foram realizadas 158 entrevistas com residentes de Treze Tílias e organizadores e turistas da 
Tirolerfest. Para facilitar a análise foram utilizados registros fotográficos para “facilitar” a 
interação entre o entrevistado e a pesquisadora durante a realização da entrevista. Ainda nesta 
etapa, os resultados das entrevistas e observações coletadas durante a Tirolerfest foram 
analisados à luz da teoria. Na terceira etapa foram utilizados os resultados das etapas 
anteriores para construir o cenário de relevância dos festivais gastronômicos como catalisador 
da gastronomia local, a partir da Tirolerfest de Treze Tílias/SC. A conclusão foi que os 
atributos Gênero, Comida Local, Condições Econômicas, Raízes da Família, Memória 
Gustativa, Hedonismo, Necessidades Biológicas, Cuidado com a Saúde, Simbolismo e 
Identidade favorecem a manutenção da gastronomia local, o atributo Idade impacta 
desfavoravelmente a manutenção da gastronomia local e os atributos Estilo de Vida, 
Sociabilidade e Festividade revelaram-se atributos críticos, apesar da percepção favorável 
durante a Tirolerfest, razão pela qual devem ser analisados com mais atenção. Os fatores 
relacionados ao nível de escolaridade e religião foram classificados como neutros, pois não 
houve uma percepção forte sobre o impacto nos hábitos alimentares. 

 

Palavras-chave: Festivais gastronômicos; cultura e alimentação; memória gustativa; 
gastronomia local.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Festivals and events are an important and prolific theme in tourism today, with increasing 
academic works on the subject due to the interest in understanding their significance 
(QUINN, 2009). The food festival can be considered an event that focuses on a specific 
culture, with food acting as a complement to the desired portrait, i.e. a snapshot portrait of a 
locality, people and/or geographical region, prepared in a special way, with attentive service 
and an abundant offer of traditional foods and characteristics of the culture being portrayed 
(GREGSON, 2005, p. 49). The aim of this work was to analyze the impact of food festivals 
on the local gastronomy, seeking to investigate the link between culture and food. The 
research can be classified as exploratory and qualitative, with the use of semi-structured 
interviews, observations and photographic records. The dissertation was divided into three 
stages. The first involved a bibliographic survey, identifying the attributes involved in the 
alignment between culture and food: Age, Gender, Local Food, Economic Conditions, Level 
of Education, Religion, Family Roots, Taste Memory, Hedonism, Biological Needs, Health 
Care, Lifestyle, Symbolism, Identity, Sociability and Festivity. In the second stage, an 
analysis was carried out of the Tirolerfest festival in Treze Tílias, in the Brazilian State of 
Santa Catarina, to investigate the level of importance attached to attributes relating to the 
alignment between culture and food. In this stage, 158 interviews were carried out with 
residents of Treze Tílias and organizers and tourists of the Tirolerfest. In the analysis, 
photographic records were used to “facilitate” the interaction between the interviewee and the 
researchers while conducting the interviews. Also in this stage, the results of the interviews 
and observations collected during the Tirolerfest were analyzed in light of the theory. The 
third stage used the results of the previous stages to build a scenario of the importance of 
gastronomic festivals as catalysts of the local gastronomy, based on the Tirolerfest of Treze 
Tílias in Santa Catarina. It was concluded that the attributes Type, Local Food, Economic 
Conditions, Family Roots, Taste Memory, Hedonism, Biological Needs, Health Care, 
Symbolism and Age favored the maintenance of the local gastronomy. The attribute Age had 
an unfavorable impact on maintenance of the local astronomy, and the attributes Lifestyle, 
Sociability and Festivity were critical aspects, despite their favorable perception during the 
Tirolerfest. These aspects therefore deserve closer attention. The factors related to the level of 
education and religion were classified as neutral, as there was no strong perception of their 
impact on dietary habits. 

 

Keywords: Gastronomic festivals; culture and food; taste memory; local gastronomy.  
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo da alimentação é algo fascinante em sua essência, pois são poucos os temas 

dentro do complexo mundo acadêmico que permitem a aproximação de áreas de 

conhecimentos distintas, tais como: Economia, Engenharia de Alimentos, Engenharia 

Química, Nutrição, Antropologia, História, Geografia, Gastronomia, Turismo. Pesquisas com 

foco na alimentação podem ter como objeto de estudo a associação dos meios de produção e 

preparo de alimentos com a condição econômica de grupos sociais; a relação de valores 

religiosos com o consumo de alimentos; modismos e símbolos na alimentação do século XXI; 

a cultura popular e a influência nos hábitos alimentares, entre outros. 

A alimentação e as práticas culinárias constituíram-se em espaços privilegiados de 

estudos da Antropologia, mas as portas começaram a ser abertas para a historiografia e demais 

áreas com a divulgação de duas obras pioneiras: “A fisiologia do gosto”, de Brillat-Savarin, 

escrita em 1825, que trata da relação entre o Homem e a comida; e o trabalho do botânico 

polonês Adam Maurizio, intitulado “História da alimentação vegetal da pré-história aos 

nossos dias”, publicado em Paris em 1932, no qual o autor procurou estabelecer um elo entre 

a história dos vegetais e a história das civilizações (SANTOS, 2005).  

 No entanto, Santos (2005) reforça que os estudos relacionados à alimentação somente 

começaram a ganhar consistência com a criação, em 2004, do Instituto do Gosto, da 

Gastronomia e da Arte à Mesa pelo Ministério da Educação da França e na Itália quando foi 

inaugurada a Universidade de Ciências Gastronômicas, com destaque para a História da 

Cozinha e da Gastronomia.   

Os atos alimentares tornam-se importantes inclusive em estudos de evolução da 

espécie humana, com destaque para os estudos e evidências sobre o aprendizado de primatas 

para processar alimentos (LEFEBVRE, 1995), sobre o uso de métodos para manipular 

alimentos de difícil manuseio (BOESCH; TOMASELLO, 1998; WHITEN; GOODALL; 

MCGREW, 1999) ou sobre o comportamento de chimpanzés da Tanzânia que desenvolveram 

uma técnica própria de "pescar" formigas, desconhecida por outros bandos (NISHIDA, 1987, 

1991).  

Neste contexto, Rozin (2005) afirma que os seres humanos têm uma longa história 

como primatas de forrageamento1, mas uma história relativamente curta como criaturas com 

                                                             
1 Atividade relacionada à procura por alimento (SANTOS; REIS, 2009, p. 178). 
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abastecimento alimentar seguro, resultante dos avanços da agricultura e da domesticação. No 

ambiente ancestral, garantir alimento suficiente para a sobrevivência era um sério desafio; no 

processo de busca de comida atual não existe exposição a riscos, como predação e consumo 

de energia corporal (ROZIN, 2005). 

Para Santos (2007), ao longo da História, o papel da alimentação na vida do Homem 

foi alterado e adquiriu um novo significado. No início, o Homem foi à procura de comida 

apenas para satisfazer suas necessidades biológicas, em seguida,  a procura do alimento foi 

associada a itens como: religião, luxo, festivais, ofertas, status social, para terminar no prazer 

e satisfação do ritual, este último influenciado pelos franceses, que fazem a comida como 

parte de um momento de intenso prazer e interação social. 

Fica visível na argumentação anterior a necessidade de extrapolar o efeito da comida 

apenas sobre necessidades biológicas, mas ampliar os horizontes para os prazeres da mesa. 

Como explicar a sensação única que acelera a mente humana de muitos ao apreciar um bolo 

de fubá, ou purê de batata com ovo frito, ou frango ensopado com polenta, ou um arroz 

carreteiro, senão pela memória gustativa? Alguns não ficarão com sensação de prazer ao ler 

os pratos citados, mas outros podem ter a vontade de parar de ler para ir até a cozinha. A 

memória gustativa armazena cheiros e gostos em um compartimento específico em nosso 

cérebro, que pode ser ativado por meio da saudade, que faz relembrar o passado por meio do 

consumo de um prato especial para dado contexto. 

A memória gustativa também reforça a permanência de tradições familiares e, 

consequentemente, culturais que sem a mesma poderiam perder força. Por exemplo, a minha 

origem polonesa faz com que frequentemente produza pratos como pierogi, grzybowa, 

chłodnik, kotlet, bigos que ajudam a manter viva a memória de minha infância e juventude na 

Polônia. 

 Com relação à Geografia, pode-se reforçar a diversidade da alimentação no Brasil com 

seu relevo de planícies e planaltos em climas e temperaturas contrastantes do norte ao sul. 

Alguns exemplos mostram a Geografia como fator relevante na definição da culinária local, 

tais como: o Churrasco no Rio Grande do Sul, o Pão de Queijo em Minas Gerais, o Acarajé na 

Bahia, o Barreado no Paraná, etc., que são pratos típicos que reforçam a identidade regional. 

 O Turismo Gastronômico merece destaque por facultar aos visitantes uma experiência 

cultural materializada a partir da alimentação. Segundo Gândara, Gimenes e Mascarenhas 

(2009, p. 181), o turismo gastronômico pode ser entendido como “uma vertente do turismo 
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cultural na qual o deslocamento de visitantes se dá por motivos vinculados às práticas 

gastronômicas de uma determinada localidade”. 

 Na realidade, a possibilidade de “vivenciar” outras culturas por meio da alimentação 

apresenta aspectos positivos e negativos. O lado positivo consistiria na manutenção da 

tradição representada pelos pratos típicos da gastronomia regional, na melhoria nos 

indicadores econômicos da região pela inserção de mão de obra no mercado de trabalho e na 

alavancagem de outras possibilidades de ganhos para a população local, por meio do aumento 

do consumo no comércio local e da ocupação dos meios de hospedagem da região. O 

principal aspecto negativo diz respeito à possibilidade da perda de identidade dos pratos 

típicos causadas pelas “adaptações” na matéria-prima ou no modo de preparo. 

No Brasil existem várias formas de inserção da alimentação para consolidar 

determinado destino turístico. Em Curitiba, o bairro Santa Felicidade, antiga colônia de 

italianos da região do Vêneto, é um exemplo de sucesso na oferta de uma diversidade de 

pratos em uma determinada região geográfica ou o exemplo das cantinas italianas no bairro 

Bexiga, em São Paulo. Podem-se destacar os roteiros que compõem os inúmeros circuitos de 

Turismo Rural, tais como: rota das cachaças no interior de Minas Gerais, roteiro ecológico, 

roteiro cultural e roteiro gastronômico do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul ou a rota 

dos tropeiros, no Paraná. As festas juninas que ocorrem em todo o Nordeste também 

desempenham papel importante em função de consolidar as principais práticas gastronômicas 

da localidade. Vale ressaltar, que as festas gastronômicas caracterizam a “marca” de muitos 

destinos turísticos, com destaque no sul do país para a Festa da Uva, em Caxias do Sul/RS, a 

Festa do Pinhão, em Lages/SC e a Festa do Porco no Rolete, em Toledo/PR. 

Nos últimos anos, cresceu a ênfase em estudos com foco nas experiências do turismo e 

atrações relacionadas com alimentos, tais como: Bessière (1998); Corigliano (2002); Hjalager 

e Richards (2002); Fields (2002); Hall e Mitchell (2002); Jones e  Jenkins (2002); Du Rand, 

Heath e Alberts (2003); Hall, Sharples, Mitchell, Macionis e  Cambourne (2003); Du Rand e 

Heath (2006); Gimenes (2006); Fox (2007);  Beer (2008); Gimenes e  Morais (2008); Baccon 

(2009); Gândara, Gimenes e  Mascarenhas (2009); Gimenes (2009); Azevedo (2010); Barroco 

e Barroco (2010); Barczsz, Amaral (2010); Bahl, Gimenes e Nitsche (2011); López e  

Sánchez (2012);  Mascarenhas e Gândara (2012).  Em muitos casos, comer fora durante as 

férias inclui o "consumo" de um patrimônio local, comparável ao que é experimentado 

quando ocorrem visitas a locais históricos e museus. Apesar desta crescente atenção aos temas 
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relacionados ao turismo e gastronomia, existe no entanto, carência de pesquisas sistemáticas 

sobre o assunto que procurem desenvolver uma melhor compreensão do papel, 

desenvolvimento e futuro da gastronomia e do patrimônio culinário no turismo ou ainda para 

a relação entre as forças da globalização, localização e utilização da gastronomia como fonte 

de identidade regional/nacional e de desenvolvimento econômico (HJALAGER; RICHARDS, 

2002). 

Yaduo (2010) ressalta que os festivais e eventos gastronômicos estão crescendo em 

popularidade, o que justificaria a realização de estudos adicionais para analisar as atitudes e 

comportamentos dos visitantes destes festivais examinando sua natureza de modo a permitir 

uma melhor compreensão do fenômeno. 

 As festas gastronômicas são manifestações culturais legítimas de determinada região 

que evidenciam costumes e tradições por meio da alimentação. Os ingredientes, métodos 

culinários, representações sociais ou símbolos criam um complexo cenário que merece 

destaque em trabalhos científicos em função das várias áreas de estudo já mencionadas no 

primeiro parágrafo dessa Introdução. 

 Dentro do exposto anteriormente, esta dissertação pretende analisar a influência dos 

festivais gastronômicos na gastronomia local, tendo como foco os moradores, turistas e 

gestores da Tirolerfest de Treze Tílias/SC, para interpretar o alinhamento entre cultura e 

alimentação. O município de Treze Tílias está localizado a 470 km da capital Florianópolis no 

Meio Oeste do Estado de Santa Catarina, possui uma população de 5.641 habitantes em uma 

área de 177, 8 km2. Na justificativa e metodologia são apresentadas outras informações que 

esclarecem a escolha do município para a realização deste trabalho. 

 

1.1 Justificativa 

 Os hábitos alimentares normalmente são apresentados como um processo intimamente 

ligado à origem ou colonização de um país. Segundo Reinhardt (2007), a comida típica 

representa uma tradição não necessariamente do dia a dia da população, mas que desperta um 

sentimento de posse, que faz com que a comida vista a “roupagem” de seu país de origem. O 

Gulasch, prato tradicional alemão, apesar da origem húngara não gera insatisfação do povo 

alemão, pois o importante é que essa comida desperta sentimentos ligados à origem alemã, 

levando-os a considerá-la como uma comida típica daquele país. 
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A cultura alimentar nas Américas está fortemente relacionada às populações que 
para cá se deslocaram trazendo hábitos, necessidades, variedades de alimentos, 
temperos, mudança nas preferências, receitas, crenças e tabus. A cozinha brasileira é 
o resultado das influências portuguesa, negra e indígena, mas devemos considerar 
que o país possui uma dimensão continental não somente do aspecto geográfico, mas 
principalmente na sua diversidade cultural implantada pelos imigrantes que aqui se 
instalaram (italianos, alemães, japoneses, espanhóis, árabes, suíços e outros) 
(SONATI; VILARTA; SILVA, 2009, p.142). 

 

Cascudo (2004) afirma que comer é um ato orgânico que a inteligência tornou social. 

Comer é um ato social, enquanto nutrir-se é uma atividade biológica. Por isso, o consumo de 

alimentos não se prende apenas à necessidade, mas à sociabilidade, à cultura, às crenças e 

tabus, à tecnologia e hábitos construídos por um grupo social (CARVALHO, 2005). 

A escolha do que será considerado "comida” e do como, quando e por que comer tal 
alimento, é relacionada com o arbitrário cultural e com uma classificação 
estabelecida culturalmente. A cultura não apenas indica o que é e o que não é 
comida, estabelecendo prescrições (o que deve ser ingerido e quando) e proibições 
(fortes interdições como os tabus), como estabelece distinções entre o que é 
considerado "bom" e o que é considerado "ruim", "forte", "fraco", ying e yang, 
conforme classificações e hierarquias culturalmente definidas (MACIEL, 2001, 
p.149). 

 

Segundo Rappaport (2003) apud Carvalho (2008) existem três ideologias alimentares 

que influenciam a escolha da alimentação: o hedonismo, o espiritualismo e o nutricionismo. 

Além disso, ressalta o esboço de uma quarta influência sobre determinados alimentos, 

identificados como instrumentos ou símbolos de ideologias políticas ou sociais. 

O hedonismo foca na vinculação da alimentação ao prazer dos sentidos, ou seja; 

apresentar fotografias de alimentos em revistas ou encartes de supermercados, atrações não 

culinárias para crianças em lojas de fast-food, representações artísticas em pratos da alta 

gastronomia, etc. A ideologia espiritualista interfere na alimentação quanto aos tabus 

religiosos (o vegetarianismo hinduísta, a comida kosher, a proibição do consumo de 

determinados animais ou forma de abatê-los) ou em crenças não religiosas quase 

generalizadas (o não consumo de carne de cavalo ou de cachorros). O nutricionismo 

aproxima-se do espiritualismo no regime macrobiótico que acredita que o alimento que 

ingerimos teria influência no nosso temperamento, onde doenças como diabetes, pressão 

sanguínea alta, cálculos renais têm uma estreita ligação com a alimentação e os hábitos 

cotidianos (CARVALHO, 2008).  

 As particularidades apresentadas anteriormente refletem realmente o modo de vida de 

boa parte da população, onde existe uma predominância da presença de jovens na ideologia 

hedonista ou de idosos na ideologia nutricionista, porém deve-se ressaltar a importância da 
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identidade cultural na definição do estilo de vida. Segundo Gimenes (2009), o churrasco 

gaúcho, por exemplo, encerra em seu saber-fazer vários outros elementos e rituais que 

respondem a uma conjuntura maior (a partilha do chimarrão, a figura do gaúcho, etc.) e 

reafirmam um estilo de vida vinculado a uma identidade regional; o preparo do acarajé pelas 

baianas nas ruas de Salvador não se resume ao uso de técnicas culinárias, mas representa e 

materializa uma série de elementos históricos e religiosos aos olhos do degustador. 

As mudanças nos hábitos alimentares fazem parte do mundo moderno que apresenta 

profundas modificações com as refeições rápidas feitas em fast-foods. No entanto, os 

restaurantes valorizam detalhes simples, numa busca de melhores formas de apresentação, 

como, por exemplo, a utilização de fogareiros e alguidares de barro, tanto para o cozimento 

como para servir, resgatando o valor da tradição (BARROCO; BARROCO, 2008). 

  A discussão sobre as diferentes funções da alimentação aumenta quando se insere 

neste processo o Turismo Gastronômico, pois muitas vezes o foco do roteiro turístico está 

associado à potencialidade gastronômica da região. Por exemplo, os roteiros de vinho e 

chocolate na Serra Gaúcha, a Festa Nacional do Porco no Rolete realizada em Toledo/PR, a 

Oktoberfest em Blumenau/SC, a Marejada em Itajaí/SC, as diversas festas relacionadas ao 

cultivo da uva concentradas na Região Sul, as rotas da cachaça no interior de Minas Gerais, a 

Festa do Bode, em Batalha/PI, a Festa do Milho, em Paragominas/PA, a Festa da Linguiça, 

em Maracaju/MS, etc.  

 Gimenes (2004) ressalta ainda, que bares, restaurantes e casas noturnas, muitas vezes 

se convertem em espaços de lazer e sociabilidade, pois oferecem comidas e bebidas 

orientadas para os mais diferentes nichos de demanda, complementando a oferta de 

entretenimento dos destinos turísticos, principalmente daqueles dedicados ao turismo de sol e 

praia.  

 DaMatta (1987, p. 22) afirma que “a comida é um meio de expressão e afirmação de 

uma identidade nacional, regional ou local, ou mesmo a identidade de uma família ou um 

indivíduo, dependendo do contexto, onde essencialmente o ato de comer materializa os 

estados emocionais e as identidades sociais”, tal como se pode observar na seguinte citação: 

Mas no mesmo instante em que aquele gole, de envolta com as migalhas do bolo, 
tocou o meu paladar, estremeci atento ao que se passava de extraordinário em mim. 
Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção da sua causa [...] tal como faz o 
amor, enchendo-me de uma preciosa essência: ou antes, essa essência não estava 
em; era eu mesmo. [...] De onde vinha? O que significava? Onde apreende-la? [...] 
De ponho a taça e volto-me para o meu espírito. É a ele que compete achar a 
verdade. Mas como? (PROUST, 1913). 
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Os festivais são um importante sub-campo dentro do estudo de eventos, e de particular 

interesse para os pesquisadores de diferentes áreas, em grande parte porque os festivais 

ocupam um lugar especial em quase todas as culturas devido à universalidade das festividades 

e à popularidade de experiências em festivais (GETZ, 2010). Mesmo o exame mais superficial 

das revistas de turismo demonstram que a literatura sobre festas e eventos é hoje um dos mais 

produtivos de qualquer área de pesquisa em turismo (QUINN, 2009). 

Segundo Getz (2010), existe também um atrativo especial para estudantes e 

profissionais dos estudos sobre festivais que é a associação com a criatividade e a geração de 

respostas emocionais, o que permite transformá-los em negócios voltados para o 

entretenimento e como  elementos permanentes na cultura popular. Para Amaral (2008), 

poucos questionam a importância das festas populares como signo e expressão de uma 

cultura, englobando dimensões do trabalho, da política, da economia, da religião, da 

comunicação, que permitam compreender como ocorre a estruturação de determinada 

sociedade. 

Neste contexto, Raj (2003) afirma que os festivais desempenham um papel importante 

em uma comunidade, pois  ajudam a desenvolver o orgulho local e a identidade para as 

pessoas. Além disso, os festivais têm um papel importante na ligação do turismo com o 

comércio ao reforçarem os eventos como criadores de imagem e geradores de impacto 

econômico, como atrações turísticas para a superação da sazonalidade, contribuindo assim 

para o desenvolvimento de comunidades e empresas locais.  Presenza e Iocca (2012), por 

outro lado, reforçam que existe um interesse crescente na forma como a organização de 

festivais pode preservar e promover o patrimônio antropológico e cultural, animar atrações 

específicas ou cidades inteiras, melhorar a consciência ou a imagem do destino, fornecer uma 

vantagem de mercado competitiva e aumentar os benefícios econômicos. 

Esta argumentação já era feita por Falassi (1987, p.2) que descreveu o festival como 

"um tempo sagrado ou profano da festa, marcada por observâncias especiais", destacando a 

importância desses eventos especiais para celebrar os valores da comunidade, as ideologias e 

a identidade de determinada localidade. 

Os festivais têm importância  crescente na indústria do turismo e lazer, podendo gerar 

impactos econômicos, sócio-culturais e políticos sobre a área de destino e grupos de 

acolhimento. Embora existam trabalhos sobre o desenvolvimento de modelos válidos para 

determinar os reflexos econômicos dos festivais nas comunidades de acolhimento, existem 
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poucos estudos publicados que incidem sobre os impactos sociais, culturais e / ou política de 

festivais e eventos (ARCODIA; WHITFORD, 2006). 

Para Phipps (2010), os festivais culturais são um dos poucos espaços consistentemente 

positivos para as comunidades locais tentarem forjar e fazer valer uma visão mais construtiva 

de si como parte de uma unidade de reconhecimento e respeito de culturas distintas nos 

diversos contextos (local, nacional e internacional). 

Assim, se, finalmente, estamos reconhecendo a importância dos estudos sobre as 
festas e nos dedicando a mapear, etnografar e compreender os muitos sentidos dos 
festejares públicos e privados, das festas no Brasil, ainda parece necessário – no 
atual estado da arte de nossos estudos – determo-nos na discussão metodológica de 
sua abordagem. Isso deve ser feito para que não caiamos no fácil equívoco de crer 
que descrever festas é estudá-las e compreende-las. Embora as descrições sejam 
absolutamente fundamentais à sua análise, etnografar festas é um trabalho complexo 
que não principia – nem se esgota – na festa em si. Folcloristas descreveram 
centenas delas, mas como poucos se valeram de um método - e os que o fizeram 
poucas vezes o explicitaram -, raras vezes podemos recorrer com segurança a seus 
trabalhos para fins comparativos (AMARAL, 2008, p. 2). 
 

Para Getz (2010) existem algumas lacunas nas pesquisas sobre festivais que devem ser 

abordados nos próximos estudos. Ressalta que no discurso clássico sobre os papéis, 

significados e impactos dos festivais na sociedade e na cultura ainda prevalece a visão da 

teoria antropológica, mas existem poucas evidências na literatura que indiquem que as 

conexões estão sendo feitas para analisar os festivais como um fenômeno social / cultural. Os 

estudos têm enfatizado motivações de consumo e os impactos econômicos, onde métodos e 

conceitos são bem desenvolvidos, mas existe possibilidade de evolução por meio de estudos 

transculturais e comparativos.  

Neste contexto, evidencia-se a necessidade de outros estudos que no caso especifico 

desta dissertação foi analisar a complexidade envolvida no alinhamento entre cultura e 

alimentação e assim iniciar uma discussão sobre a participação dos festivais gastronômicos 

como elemento integrador da cultura de determinada localidade. Sendo assim, a pergunta de 

pesquisa é: como os festivais gastronômicos impactam na gastronomia local evidenciando o 

alinhamento entre cultura e alimentação? 

Para responder esta pergunta, analisou-se a Tirolerfest de Treze Tílias/SC, onde o 

motivo de escolha deste município baseia-se no fato de ser uma cidade de colonização e forte 

influência austríaca, na qual 60% da população descende destes imigrantes, que abriga o 

único consulado austríaco de Santa Catarina e o único do Brasil localizado numa cidade do 

interior. A cidade é destaque pela arquitetura típica Alpina da Áustria e pelos trabalhos em 
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madeira produzidos por seus artistas que são passados de geração em geração desde os 

primeiros imigrantes. Há vários grupos de dança folclórica tirolesa, com coreografias trazidas 

pelos imigrantes e mantidas através das gerações. Além disso, destaque especial para a 

Gastronomia, foco deste trabalho, que possui uma culinária típica da Áustria que é 

compartilhada com os turistas por meio do Festival Gastronômico de Treze Tílias e a 

Tirolerfest.  

Sendo assim, tem-se uma cidade, localizada no interior, isolada dos grandes centros e 

com forte influência de imigrantes austríacos que permite verificar até que ponto as tradições 

gastronômicas permanecem e de que forma os festivais gastronômicos ajudam nesta 

preservação. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é analisar a influência da Tirolerfest de Treze Tílias/SC na 

gastronomia local e as evidências de alinhamento entre cultura e alimentação. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar os atributos envolvidos no alinhamento entre cultura e alimentação; 

• Evidenciar o grau de importância dos atributos relativos ao alinhamento entre 

cultura e alimentação na Tirolerfest de Treze Tílias/SC; 

• Delimitar o cenário de relevância dos festivais gastronômicos como catalisador da 

gastronomia local, a partir da Tirolerfest de Treze Tílias/SC. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo são 

apresentados a introdução do trabalho, a justificativa e os objetivos propostos. 

O segundo capítulo trata do marco teórico, onde foram abordados os temas: a 

influência da cultura na alimentação; a influência do terroir e da memória gustativa na 

gastronomia local; o turismo e a gastronomia e os festivais gastronômicos. 
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No capítulo três são detalhados os aspectos metodológicos utilizados para alcançar os 

objetivos do estudo, ou seja, o design da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, os 

sujeitos da pesquisa, a forma de processamento de dados e o esquema geral da pesquisa. 

  Os resultados da pesquisa são descritos no capítulo quatro, onde aparece a descrição 

da cidade de Treze Tílias, dos festivais gastronômicos, a análise dos atributos com foco em 

cultura e alimentação na Tirolerfest e o cenário de relevância dos festivais gastronômicos 

como catalisador da gastronomia local, a partir da Tirolerfest de Treze Tílias/SC. No capítulo 

cinco são apresentadas as considerações finais, as limitações da pesquisa e as sugestões para 

futuros trabalhos científicos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo pretende-se mostrar a influência da cultura na alimentação, a influência 

do terroir e da memória gustativa na gastronomia local, principalmente a relação entre 

geografia, terroir e comida e ainda a formação de um conceito sobre memória gustativa 

(memória gustativa, memória dos sabores da casa e memórias literário-histórico-culturais). Na 

sequência, pretende-se relacionar turismo e gastronomia e consequentemente o tema festivais 

gastronômicos. No final do capitulo (Reflexões Finais) são apresentados os atributos com 

foco em cultura e alimentação (idade, gênero, comida local, condições econômicas, nível de 

escolaridade, religião, raízes da família, memória gustativa, hedonismo, necessidades 

biológicas, cuidados com a saúde, estilo de vida, simbolismo, identidade, sociabilidade e 

festividade) que serão analisados na Tirolerfest de Treze Tílias/SC. Vale ressaltar, que dada a 

diversidade teórica sobre a temática da pesquisa que este trabalho não teve como objetivo 

consolidar definições ou relações causais entre os atributos apresentados. 

 

2.1 A influência da cultura na alimentação 

O sentido de pertencer a uma sociedade, a uma cultura, nasce primordialmente no falar 

um idioma e de incluir receitas, pratos, criar hábitos cotidianos da comida. É, então, a comida 

um elemento que define e aufere a pessoa o seu pertencimento, quer dizer, estabelece uma 

identidade, o compartilhamento de um modelo que reúne ética, moral, hierarquia, definindo 

os papéis sociais de homens e mulheres (LODY, 2004). Neste contexto, Laraia (2001) ressalta 

que o Homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um 

longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e as experiências adquiridas pelas 

numerosas gerações que o antecederam.  

Alimento é algo universal e geral. Algo que diz respeito a todos os seres humanos: 
amigos ou inimigos, gente de perto e de longe, da rua ou de casa, do céu e da terra. 
Mas a comida é algo que define um domínio e põe as coisas em foco. Assim, a 
comida é correspondente ao famoso e antigo de-comer, expressão equivalente a 
refeição, como de resto é a palavra comida. Por outro lado, comida se refere a algo 
costumeiro e sadio, alguma coisa que ajuda a estabelecer uma identidade, definindo, 
por isso mesmo, um grupo, classe ou pessoa. (DAMATTA, 2000, p. 55) 

 

Segundo Almeida, Santos e Guedes (2008) alimentar-se não é somente nutrir-se, essa 

prática perpassa o seu significado puramente fisiológico. Um prato, antes de saciar a fome de 

quem o consome, foi preparado por alguém que cultivou ou comprou seus ingredientes, que 

utilizou técnicas para produzí-lo, que historicamente, a partir de um determinado contexto 
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sócio-espacial, econômico, cultural e afetivo, impôs junto ao coletivo um significado, uma 

invenção cultural, uma necessidade e um prazer de degustação. Dentro deste ato estão 

envolvidos simbolismos, os quais podem ser expressos por rituais, tabus, costumes e 

sociabilidades. A análise da cultura como construção do passado histórico é de grande 

importância para se entender às relações alimentares de um determinado povo (ALMEIDA; 

SANTOS; GUEDES, 2008). 

Barroco e Barroco (2008) ressaltam que, o ato de se alimentar é também um ato social 

e cultural. Possui um significado simbólico para cada sociedade, e para cada cultura. É fator 

de diferenciação cultural, uma vez que a identidade é comunicada pelas pessoas também 

através do alimento, que reflete as preferências, aversões, identificações e discriminações.  

O modo de alimentar sempre ultrapassa o ato de comer em si e se articula com outras 

dimensões sociais e com a identidade. Neste contexto, comer não é apenas um ato complexo 

biológico, é antes de tudo um ato simbólico e tradutor de sinais, de reconhecimentos formais, 

de cores, de texturas, de temperaturas e de estéticas. Assim, comer é um ato que une memória, 

desejo, fome, significados, sociabilidades, ritualidades que dizem muito da pessoa que ingere 

os alimentos e o contexto em que vive, comunicando também com os demais que participam 

do momento imemorial do ato de comer (CARNEIRO, 2003; LODY, 2004; CANESQUI, 

2005). 

Para Poulain e Proença (2003), comer marca, também, as fronteiras de identidade 

entre os grupos humanos de uma cultura e de outra, mas também no interior de uma mesma 

cultura, entre os membros que a constituem. No interior de uma mesma sociedade, a 

alimentação desenha os contornos dos grupos sociais. A comida não é um ato solitário ou 

autônomo do ser humano, ao contrário, é a origem da socialização, pois nas formas coletivas 

de se obter a comida, a espécie humana desenvolveu utensílios culturais diversos, talvez até 

mesmo a própria linguagem. O uso do fogo há pelo menos meio milhão de anos trouxe um 

novo elemento constituidor da produção social do alimento (CARNEIRO, 2004). 

Segundo Tonini e Lavandoski (2011, p.39) “(...) distintas culturas preparam sua 

alimentação de diversas formas. Essa variedade na preparação dos pratos está condicionada 

pelos valores culturais e códigos sociais em que as pessoas se desenvolvem.” 

A alimentação é a primeira aprendizagem social do Homem, o comportamento 

alimentar da criança entrando no mundo é largamente submetido às condicionantes 

fisiológicas, à alternância de sensações de fome, aos comportamentos desencadeados por 
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essas sensações (apelos, choros, gritos... depois leite) e às sensações de saciedade e de 

abundância. Ao longo das interações com a sua mãe, a qual logo buscará “regular” a criança 

sob certos ritmos sociais (como as alternâncias do dia e da noite, os momentos de trabalho e 

de repouso), esses mecanismos biológicos vão conhecer uma primeira influência social 

(POULAIN; PROENÇA, 2003).  

Essa “incrementação” do biológico sobre o cultural é tanto mais forte quanto mais a 

alimentação estiver vinculada aos processos de construção da identidade social. Ao comer 

segundo uma forma socialmente definida, a criança aprende o senso do íntimo e do público 

(aquilo que ela pode mostrar da sua mecânica alimentar e aquilo que ela deve esconder), bem 

como as regras de partilha e de privilégio que refletem a hierarquização social, enfim, o senso 

do “bom”, mais exatamente do que é bom para o grupo ao qual ela pertence. Ao comer, ela 

interioriza os valores centrais de sua cultura, os quais se exprimem nas maneiras à mesa. 

Paralelamente, o corpo do comensal e os ritmos da “mecânica” biológica são formatados 

pelos ritmos sociais (POULAIN; PROENÇA, 2003). 

A cozinha de um povo é criada em um processo histórico que articula um conjunto de 

elementos referenciados na tradição, no sentido de criar algo único - particular, singular e 

reconhecível. Entendendo a identidade social como um processo relacionado a um projeto 

coletivo que inclui uma constante reconstrução, e não como algo dado e imutável, essas 

cozinhas estão sujeitas a constantes transformações, a uma contínua recriação. Assim, uma 

cozinha não pode ser reduzida a um inventário, a um repertório de ingredientes, nem 

convertida em fórmulas ou combinações de elementos cristalizados no tempo e no espaço 

(MACIEL, 2004). 

Para Almeida, Santos e Guedes (2008), a culinária envolve rituais, modos de vida, é 

uma prática social, apresenta dinamismo temporal e espacial, pois se diferencia de acordo 

com diferentes momentos históricos, diferentes culturas e regiões, modificando-se 

constantemente, inclusive se apropriando de culinárias alheias na combinação de pratos. 

Outro aspecto do papel da cultura na alimentação está na formação do gosto. 

Experiências de culturas em particular afetam a maneira como os indivíduos concebem e 

classificam as qualidades do gosto e como se formam as preferências pelos sabores (doce, 

amargo, salgado, picante etc.) de populações e individualmente. Além disso, em muitos 

sistemas culturais, o gosto e o olfato identificam e hierarquizam as classes de alimentos 

naquilo que é comestível em oposição ao que não é (BRAGA, 2004). 
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Através da alimentação, é possível visualizar e sentir tradições que não são ditas. A 

alimentação é também memória, opera muito fortemente no imaginário de cada pessoa, e está 

associada aos sentidos: odor, a visão, o sabor e até a audição. Destaca as diferenças, as 

semelhanças, as crenças e a classe social a que se pertence, por carregar as marcas da cultura 

(BARROCO; BARROCO, 2008). 

 Reinhardt (2007) destaca que a comida, sendo um dos componentes da etnicidade, 

acaba tendo a função de despertar este sentimento de manutenção ou renovação de identidade 

étnica. Acredita-se que a tradição culinária é o vínculo mais duradouro que o indivíduo tem 

com seu lugar de origem. As roupas, a música, a língua, por mais que permaneçam por anos, 

são elementos que, em algum momento, acabam por ser deixados para trás. Porém, a comida, 

de uma maneira ou de outra, acaba por se manter presente. Por isso, mais cedo ou mais tarde, 

o indivíduo ou seu grupo utiliza a comida como diferencial entre ele e os outros. Muitas vezes 

é utilizada, não propositalmente, como um elemento marcador de uma distinção étnica, outras 

vezes resgatada para demarcar uma diferença, mas sempre presente (REINHARDT, 2007). 

O comensal torna-se o que ele consome, comer é a integração ou a adoção das 

qualidades do alimento consumido. Por outro lado, "o comensal torna-se parte de uma 

cultura", a comida e o ato de cozinhar são culturalmente determinados, coloca o comensal em 

um universo social e uma ordem cultural que forma os hábitos alimentares que são a base de 

uma identidade coletiva e, conseqüentemente, da alteridade (BESSIÈRE, 1998). 

A alimentação, segundo Bessière (1998), é parte do ambiente fisiológico, psico-

sensorial, social e simbólico. O simbolismo de alimentos, para a autora, pode aparecer de 

várias formas: 

• Alimentos como um símbolo: alguns alimentos são a base da fantasia e 

concentra virtudes simbólicas (pão, vinho, cereais, o sangue escuro para os 

caçadores); 

• Alimentos como um sinal de comunhão: alimentos compartilhados com outras 

pessoas, é um elo social fundamental (refeições de negócios, festas de família, 

refeições diárias);  

• Alimentos como um marcador de classe: champanhe, caviar, uísque, vinho 

para o consumo diário, são marcadores, sinais distintivos, permitindo que os 

diversos atores sociais possam identificar uns aos outros e marcar seus estilos 

de vida; 
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• Alimentos como um emblema: este é o caso do patrimônio culinário de uma 

determinada área geográfica ou comunidade; uma espécie de bandeira sob a 

qual os habitantes de uma determinada área se reconhecem. 

 Segundo Maciel (2005) não se pode resumir as “cozinhas” aos aspectos relativos aos 

seus pratos e ingredientes, pois a cozinha pode comunicar as identidades de grupos sociais, 

étnicos e religiosos; das regiões e de seus habitantes ou da própria nacionalidade, ou seja, a 

cozinha age como patrimônio de uma população que preserva o fator de identidade. 

 Existem preparações que remetem ao lugar de origem, como por exemplo: o acarajé 

na Bahia ou o churrasco no Rio Grande do Sul Estes bens culturais culinários simbolicamente 

identificam o local de origem, que na visão da autora são figuras simbólicas destinadas a 

representar um grupo, pertencentes a um discurso que expressa um pertencimento e, assim, 

uma identidade.  Além disso, os rituais envolvendo comida refletem na dinâmica das relações 

sociais por meio do preparo e consumo, ou seja; cozinhar é compartilhar preocupações, 

cuidados e sentimentos, onde pode-se confirmar gostos e materializar raízes, onde através da 

experiência do preparo, os valores conferem corpo ao coletivo (MACIEL, 2005). 

As comidas são fortemente ligadas a contextos sociais, culturais e econômicos. 

Algumas têm uma definição, um sentido em nível nacional, outras, em nível regional. 

Entende-se, pois, a cozinha, como o conjunto de hábitos alimentares, práticas alimentares e 

tradições culinárias de uma unidade de pertencimento (seja um país, uma região, um grupo 

étnico ou outra unidade coletiva). A construção da cozinha de um grupo é fruto de um 

processo histórico-cultural, que leva em conta fatores relacionados ao meio ambiente, à 

economia, ao social. O espaço culinário é o espaço onde as pessoas se reconhecem e se vem 

reconhecidas, espaço das representações e do simbólico (REINHARDT, 2007). 

 Grieco (1998) faz um relato sobre o comportamento da sociedade perante os 

alimentos, onde ficam evidentes os tratados culinários da Idade Média e Renascença que 

mostravam que classes superiores se alimentavam de pratos refinados, enquanto que pratos 

mais grosseiros eram direcionados às classes inferiores. Havia também um código que definia 

a natureza de um alimento (vulgar ou nobre) denominada “grande cadeia do ser”; esta cadeia 

subdividia o conjunto de criação em quatro segmentos distintos que representavam os quatro 

elementos da vida (terra, água, ar e fogo) (GRIECO, 1998). Neste contexto, fica claro que a 

estrutura hierárquica da sociedade e da natureza estabelecia um paralelismo entre esses dois 
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mundos, onde a sociedade obedecia a uma ordem natural e a natureza respeitava uma espécie 

de hierarquia social. 

 O texto de Grieco (1998) tem uma estrutura consistente e apresenta vários exemplos 

da sociedade da época. No entanto, não fica claro como a nobreza convivia com o dilema 

entre os banquetes que ostentavam festividades da época com os denominados pecados 

capitais, tais como a gula e a luxúria. Apesar do autor citar o “controle” da ostentação 

excessiva por meio das leis santuárias, aparentemente a avareza era tão repreensível quanto a 

luxúria e isso gera o questionamento: A nobreza efetivamente obedecia as regras sociais ou as 

regras da Igreja?  

 O artigo Time, Sugar, and Sweetness, de Sidney W. Mintz (1979), mostra como o uso 

da cana de açúcar mudou ao longo do tempo em relação ao seu uso, sua associação com 

outros itens e as formas como era percebido pela sociedade.  No início da utilização do açúcar 

pelos países europeus, observava-se como sendo um insumo caro e mais lembrado como 

condimento, conservante ou medicamento, mas a monarquia inglesa adquiriu o hábito pelo 

consumo do açúcar diferentemente dos franceses que estavam mais focados no consumo do 

café, sendo estes dois ingredientes extremamente importantes na expansão do sistema colonial 

e da sociedade burguesa na Europa. 

 No século XV, o açúcar já estava sendo usado em grande escala na culinária dos ricos 

e no século XVII havia se tornado um dos principais alimentos de “luxo” vastamente 

consumido pelo proletariado que ainda tinha o mel como o produto mais utilizado para 

adocicar alimentos, mas que pouco a pouco foi sendo substituído por um produto considerado 

como uma fonte barata de energia rápida. A utilização do açúcar no mundo ocidental, desde o 

século XVII, foi um dos fenômenos verdadeiramente importantes do ponto de vista 

econômico e cultural da época moderna (MINTZ, 1979).  

Para Hernandez (2005), uma cultura alimentar é o resultado de um longo processo de 

aprendizagem que se inicia no momento do nascimento e se consolida no contexto familiar e 

social. Por essa razão, é fácil compreender que as diferenças na alimentação podem ser 

vividas com uma mescla de surpresa, estranheza, desconfiança e, em certos casos, repulsa. 

O simbolismo envolvido na crença alimentar é destacado por Woortmann (2008) que 

descreve um sistema de classificações de alimentos, onde se tem Quente/Frio, Forte/Fraco, 

Reimoso/Manso, comuns a várias partes do Brasil. Muitas prescrições e proibições 

alimentares são baseadas nesse sistema de classificações repleto de representações simbólicas. 
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A relação do alimento com o corpo humano desenvolve-se por meio da teoria do equilíbrio 

orgânico que se explica pela capacidade potencial do alimento de quebrar o equilíbrio do 

organismo ao quebrar o fluxo de seus humores, ou seja, o alimento tem um potencial de 

agressividade que costuma ser referido pela atribuição de qualidade "reimoso" ao alimento, 

nascida da própria natureza deste e da relação familiaridade/não familiaridade do indivíduo 

com o alimento. 

O autor ainda ressalta que se existe uma relação entre o sistema alimentar e o sistema 

orgânico, é preciso reforçar que também as doenças e as partes do organismo humano são 

classificadas como “quentes” ou “frias”, ou seja, conforme a fala de um camponês nordestino, 

referindo-se ao cultivo da terra, “tudo nesse mundo de Deus ou é quente ou é frio”. 

 Já Dubisch (2001) mostra aspectos similares entre a religião e os hábitos alimentares. 

Por exemplo, adeptos da comida saudável usam a lógica que estes alimentos “trabalham” 

harmonicamente para o bom funcionamento do corpo humano, ao contrário dos produtos 

industrializados que podem causar doenças, ou seja, uma lógica semelhante de “salvação” que 

promete a religião para seus fiéis. O autor estabelece uma relação de crença entre os 

indivíduos e a alimentação saudável para evitar doenças, melhorar a psique, aumentar o bem 

estar, etc. 

A maneira como você come, o que você come, onde come e como você se sente a 

respeito de quem come comida, são todos elementos relacionados à identidade 

cultural. Proibições e restrições alimentares de diferentes povos são detalhes característicos de 

cada cultura. São considerados "bons” os hábitos alimentares de outras pessoas, que por sua 

vez são os mesmos que os seus próprios. As tradições de origem religiosa também 

influenciam os hábitos alimentares, como é o caso dos hindus que consideram a vaca 

um animal sagrado (SANTOS, 2007). 

 Harris (1998) ressalta que os tabus religiosos relacionados à alimentação podem ser 

interpretados como regras culturais produzidas em função de problemas de adaptação 

ecológica. Neste contexto, o autor afirma que a proibição do consumo de carne de porco pelos 

judeus, busca inibir o desejo de comer um animal que necessita de água abundante e alimento 

diário (ao contrário dos animais ruminantes prescritos no Velho Testamento), pois a criação 

de suínos seria uma atividade incompatível com o nomadismo dos pastores judeus que 

habitavam os desertos nos tempos bíblicos. 
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 Resumindo, o autor afirma que a proibição seria uma maneira de impedir o consumo 

de uma carne cuja criação era inviável economicamente para o grupo. Esta ideia não é 

compartilhada por Douglas (1976), para quem a proibição do consumo da carne de porco 

entre os judeus ocorre de forma simbólica e não prática ou utilitária como propõe Harris 

(1998).  

Segundo Rozin (2005), o alimento torna-se um veículo social, permitindo que as 

pessoas façam distinções sociais e estabeleçam vínculos sociais, por exemplo, através da 

partilha de alimentos. Os alimentos assumem as funções simbólicas e um significado moral, 

como é o caso da carne de porco para os judeus e muçulmanos religiosos e da carne bovina 

para os hindus. O alimento se torna um meio de expressão estética, dando origem a 

elaboração de preparações alimentícias e cozinhas que não podem ser justificadas apenas em 

termos de fatores nutricionais. 

 Sahlins (2003) salienta que o sistema alimentar como um todo é formulado a partir de 

uma metáfora do canibalismo, na qual o animal de estimação é visto como parente próximo 

sobre o qual recai o tabu alimentar. O autor descreve também que o modelo americano de 

refeição está firmemente fundamentado na ideia da centralidade da carne, sendo o filé de boi 

um símbolo de saúde e de prestígio social. 

 A questão da distância entre humanos e animais na alimentação remete também a uma 

hierarquia de estatuto cultural entre cavalos, cachorros, porcos e bois.  A sociedade ocidental 

urbana tem um contato limitado com os animais comestíveis, e a indiferença em relação ao 

que não faz parte do cotidiano está ligada a uma desvinculação simbólica entre o produto 

alimentar e sua origem animal (SAHLINS, 2003). O autor ressalta ainda, que os abatedouros 

ficam distantes das cidades e os animais são abatidos anonimamente e que na visão do 

consumidor urbano seria intolerável a visão do animal morto. O ocultamento também ocorre 

por meio de dispositivos verbais, o que fica claro no argumento do autor sobre a distinção 

entre carne como alimento (meat) e como parte do corpo (flesh) (SAHLINS, 2003). 

 Messer (2007) reforça a ideia que os gostos são transmitidos como parte de uma 

cozinha cultural.  Lévi-Strauss foi o autor da ideia que “o alimento deve ser não só bon à 

manger mas também bon à penser, ou seja, não somente biologicamente, mas culturalmente 

comestível”. Messer (2007) afirma que quando se descobre quando e com quem os alimentos 

são consumidos, pode-se deduzir o conjunto das relações sociais que são estabelecidas dentro 

de uma sociedade, pois os hábitos alimentares são uma parte integrada da totalidade cultural. 
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 No entanto, Messer (2007) cita que aspectos relacionados à fome e ao mundo 

globalizado podem mudar o estado das coisas apresentado anteriormente, pois tanto nos 

Estados Unidos como na Europa devido às políticas governamentais e pressões da indústria 

alimentícia, observa-se que os aspectos culturais estão sendo relegados ao segundo plano. A 

autora cita o exemplo do continente africano que não está aberto a receber produtos 

modificados geneticamente, pois os africanos acreditam que ao aceitarem receber 

transgênicos, um elevado número de sementes geneticamente modificadas poderá ser plantado 

no país, o que causará a contaminação de plantações domésticas. Além disso, os líderes dos 

países africanos acreditam que os produtos transgênicos podem causar risco a população e ao 

meio ambiente (MESSER, 2007). Neste contexto, fica a indagação: a população africana deve 

aceitar produtos geneticamente modificados apenas pelo fato de ser um continente 

economicamente menos favorecido? 

 Daniel e Cravo (2005) lembram que o Homem não vem geneticamente preparado para 

a vida social; ele necessita dos elementos culturais para informar sua ação. Por isso, precisa 

estar inserido num processo simbólico, do qual é criador e criatura. É esse processo que vai 

lhe dizer, por exemplo, o quê, quando, com quem, onde e como deve comer. 

Proença e Poulain (2004) ressaltam que, a alimentação humana é submetida a duas 

séries de condicionantes mais ou menos flexíveis. As primeiras são referentes ao estatuto de 

onívoro (aquele que pode se alimentar de produtos animais, vegetais ou minerais) e impostas 

aos comedores humanos2 por mecanismos bioquímicos da nutrição e às capacidades do 

sistema digestivo, deixando um espaço de liberdade largamente utilizado pelo cultural. Já as 

segundas são representadas pelas condicionantes ecológicas do meio ambiente no qual está 

instalado o grupo de indivíduos, oferecendo uma zona de liberdade na gestão da dependência 

do meio natural. Neste sentido, o espaço social alimentar corresponde à essa zona de 

liberdade dada aos comedores humanos pela dupla série de condicionantes (Figura 1).     

 

 

                                                             
2 A palavra francesa mangeur, representa a Sociologia da Alimentação atual, o homem que come, razão da 
utilização da palavra “comedor” em português. A utilização deste termo surgiu a partir da publicação Le 

mangeur du 19éme de Jean-Paul Aron (1976). Em seminário realizado em 1998, tendo como designar o mangeur 
humano, definiu-se pela utilização da palavra no plural, a partir da compreensão de que somos todos múltiplos 
quando comemos e de que múltiplos são também os tipos de “comedores” humanos. (POULAIN; PROENÇA, 
2003, p.243). 
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Figura 1: O espaço social alimentar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Proença e Poulain (2004, p.233). 

 
 

O modelo da figura 1 se apresenta sob a forma de uma série de categorias encaixadas, 

que são cotidianamente utilizadas pelos membros de uma sociedade, sem que os mesmos 

tenham verdadeiramente consciência.   

Destaca-se que comer marca, também, as fronteiras de identidade entre os grupos 

humanos entre culturas diferentes, mas também no interior de uma mesma cultura, entre os 

membros que a constituem. No interior de uma mesma sociedade, a alimentação desenha os 

contornos dos grupos sociais. Um certo alimento pode ser atribuído a um grupo social e 

rejeitado por outro. Assim, o espaço social alimentar assinala a conexão bio-antropológica de 

um grupo humano no seu meio.     

 

 

  

 

 

Condicionantes 
fisiológicas e 

biológicas 

A ordem do comestível 

O sistema alimentar  

O espaço culinário 

O espaço dos hábitos de consumo alimentar 

A temporalidade alimentar 

 

 

As dimensões sociais da 
alimentação 

Condicionantes 
ecológicas 

Espaço de liberdade 

 

Cultura 



32 

 

O quadro 1 apresenta o detalhamento sobre as características do espaço social alimentar. 

Quadro 1: Espaço social alimentar 
 

DIMENSÕES 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 
 

A ordem do comestível 

É a escolha feita por um determinado grupo humano no interior do conjunto de 
produtos vegetais e animais colocados à sua disposição pelo meio natural, ou que 
poderá ser implantado pela decisão do grupo. Esta escolha não é somente adaptativa, 
pois se observa que grupos que habitam locais semelhantes apresentam hábitos 
alimentares diferenciados. Por exemplo, em várias regiões do mundo existem 
cachorros, mas somente em poucos locais eles são considerados comestíveis. 

 
 
 

O sistema alimentar 

Corresponde ao conjunto de estruturas tecnológicas e sociais que são empregadas 
desde a coleta até a preparação culinária, passando por todas as etapas de produção e 
de transformação. Para chegar ao consumo humano, essas etapas são controladas não 
somente por leis físicas, mas também por leis sociológicas, uma vez que as pessoas 
que vão controlando os processos agem de acordo com lógicas profissionais ou 
familiares, em função de suas representações de necessidades e desejos dos comensais 
e de seus papéis sociais recíprocos.    

 
 
 

O espaço culinário  

Representa ao mesmo tempo: um espaço no sentido geográfico do termo (se uma 
cozinha localiza-se dentro ou fora de uma casa, aberta ou fechada para a sala, por 
exemplo); um espaço no sentido social (repartição sexual e social das atividades de 
cozinha), mas também um espaço no sentido lógico do termo, de relações formais e 
estruturadas, naquela hierarquia bem definida que conhecemos em cozinhas coletivas e 
comerciais. Para a sociologia, a cozinha é um conjunto de ações técnicas, de operações 
simbólicas e de rituais que participam da construção da identidade alimentar de um 
produto natural e o transformam em consumível.   

 
 
 

O espaço dos hábitos 
de consumo alimentar 

Representa o conjunto de rituais que cercam o ato de se alimentar. A definição de uma 
refeição, sua organização, a forma da jornada alimentar (número de refeições, formas, 
horários, contextos sociais), as modalidades de consumo (comer com garfo e faca, com 
a mão, com o pão...), a localização das refeições, as regras de localização dos 
comensais, etc. variam de uma cultura à outra e no interior de uma mesma cultura, de 
acordo com os grupos sociais. 

 
A temporalidade 

alimentar 

Considera que a alimentação se inscreve dentro de uma série de ciclos temporais 
socialmente determinados, como o ciclo de vida dos homens com uma alimentação de 
lactente, de criança, de adolescente, de adulto e de idoso. 

Fonte: Adaptado de Proença e Poulain (2004). 

            

      Neste sentido, segundo Proença e Poulain (2004), um modelo alimentar é uma 

configuração particular do espaço social alimentar que serve para gerir as ambivalências com 

as quais as pessoas se deparam com relação à sua alimentação visando: 

• Articular os diferentes horizontes do ato alimentar, a saber, o prazer, a saúde e a 

ordem simbólica; 

• Participar na construção das identidades sociais através de processos de identificação e 

de diferenciação internos e externos, estruturando as formas de sociabilidades; 
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• Articular os espaços referentes ao natural e ao cultural; 

• Facilitar a tomada de decisão com relação à alimentação. 

Hernández (2005) lembra que as formas de alimentação, os produtos consumidos e a 

forma de cozinhá-los relacionam-se com os recursos locais, as características do clima e dos 

solos, ou seja, com o território, as formas de produção, a agricultura, a pecuária e também as 

formas de armazenamento e o comércio. Relacionam-se ainda com os conhecimentos, com as 

práticas culinárias inscritas em todo o contexto socioeconômico determinado. Devido a esse 

conjunto de elementos, a alimentação e tudo a ela relacionado são percebidos como 

‘marcadores étnicos’.  Noutros termos, a alimentação foi um dos elementos que contribuíram 

para ‘gerar identidade’, mediante a constatação da diferença. Atualmente, o conceito de 

‘identidade’ é ampla e abusivamente utilizado, associando-se à cozinha nacional ou regional. 

Fala-se extensamente de sua propriedade de fornecer identificação e atribui-se a certas 

comidas o valor de ‘signo de identidade’, ainda que não se esclareça com precisão o 

significado de tudo isso (HERNÁNDEZ, 2005). 

 

2.2 A influência do terroir e da memória gustativa na gastronomia local 

Os geógrafos humanistas analisam a percepção, os sentidos e os valores da experiência 

de mundo para descobrir um novo caminho a explorar, ou seja, da alimentação aos símbolos e 

paisagens, valorizadas ou não, que ligam o Homem de forma orgânica a todo ato de comer e, 

sobretudo, de saborear (OLIVEIRA, 2012). 

Para Gratão e Marandola Júnior (2011) a geografia visa dar sentido ao sabor enquanto 

dimensão que busca resgatar e dar visibilidade à memória que se apresenta no gosto 

geograficamente vivenciado, alinhado a paisagens e lugares, ou seja, o sabor enquanto sentido 

e sensação humana de gosto, onde sabor e aroma remetem aos costumes e sensações, bases 

culturais do imaginário das pessoas.  

O saborear de um prato, um alimento, uma bebida, não é apenas um ato de ingerir 

nutrientes, mas a relação interioridade-exterioridade, expressa na vontade, no prazer e no 

gosto que não está apenas alinhado ao sentido gustativo, mas aos outros sentidos e associados 

na experiência integral daquele momento, daquele lugar (MARANDOLA JÚNIOR, 2012). Os 

sentidos são extensões desse corpo o qual é a própria geografia sensória que se desenha a 

partir de uma dada corporeidade, fundamento da experiência do mundo. (GRATÃO; 

MARANDOLA JÚNIOR, 2011).  
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E com esta introdução gostaria de convidá-lo a leitura dos três próximos tópicos: 

Geografia, terroir e a comida; Comida típica local e Memória gustativa, memória dos sabores 

da casa e memórias literário-histórico-culturais. 

 

2.2.1 Geografia, terroir e comida.  

A globalização alimentar foi influenciada pelas grandes migrações do século XVII até 

o século XX, onde a colonização europeia das Américas, Austrália e África do Sul permitiu a 

“troca de experiências” com os nativos destes territórios. A globalização alimentar permanece 

até os dias atuais, em que os avanços na comunicação e na tecnologia de transporte alteraram 

radicalmente a taxa em que alimentos e informações sobre alimentos é retransmitida em todo 

o mundo, sendo que vale destacar que a tecnologia sempre teve papel preponderante no que 

diz respeito à produção de alimentos e consumo (HALL; MITCHELL, 2002). 

A conceituação moderna da "globalização alimentar" mascara a natureza complexa e 

heterogênea da produção e distribuição de alimentos e características de utilização dos 

alimentos dentro da economia global (ATKINS; BOWLER, 2001). As diferenças regionais 

são muito aparentes com base na experiência histórica e na ampla gama de regiões agrícolas 

dentro de uma determinada área do planeta. Um bom exemplo é a França, onde os métodos de 

agricultura podem variar de operações de larga escala (produtos para exportação) para 

pequena escala e produção limitada geograficamente com ampla variedade de produtos, desde 

a pecuária ao vinho, frutas e queijo. Enquanto comer é essencial para a vida, o prazer de 

comer o chamado “bom” alimento é dependente de sabor e preferências culturais. Enquanto 

todos podem identificar as sensações de gosto dominante de doce, salgado, azedo e amargo, a 

preferência ou tolerância para níveis específicos dessas sensações é baseada em parte pelo 

país de origem, história dos hábitos alimentares e o clima do território onde possui residência 

(HARRINGTON, 2005). 

Raças de animais, variedades de plantas, paisagens e ecossistemas microbianos 

correspondem a uma acumulação de conhecimentos, práticas e ajustes dentro da 

biodiversidade, onde a combinação de fatores sustenta e organiza diferentes níveis de 

complexidade biológica. Maader et.al. (2002) e Bengtsson et. al. (2005) reforçam que os 

fatores ambientais na produção local de alimentos incluem biodiversidade, uso da água, 

variáveis agro-ecológicas e o uso de energia, onde a biodiversidade é a riqueza de espécies 

que pode ser afetada pelos métodos de produção. Marchenay (2005) destaca especificamente 
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com relação às plantas cultivadas que elas passaram por um processo de adaptação e 

modificação em função da mudança de seu habitat natural. Conseqüentemente, a área de 

distribuição geográfica das plantas e sua dimensão cultural, muitas vezes se entrelaçam 

intrisicamente com o lugar em que se encontram, sendo suficiente para dar-lhes o status de 

“produto local”. 

Sua dimensão coletiva pertence à cultura local, e torna possível distinguir os conceitos 

das palavras -  proveniência e origem: a diferença entre apenas vindo de um lugar que não 

atribui a menor particularidade (proveniência) e o significado de pertencer a um lugar que 

envolve um relacionamento com um significado especial (origem). Estes são os critérios 

culturais que ligam um lugar a uma história e a um grupo social, e que ajudam a organizar e 

considerar essa diversidade e caracterizar a natureza deste vínculo (BÉRARD; 

MARCHENAY, 2006). 

A adequada rotulagem permite garantir ao consumidor a sensação de segurança sobre 

a história, identidade e natureza do produto. Simbolicamente, esses sinais representam a 

“qualidade do produto” e ajudam a compensar a distância entre a fonte do alimento e do 

consumidor do produto. Segundo Bessière (1998) os produtos regionais franceses estão 

protegidos por rótulos que certificam o produto perante às normas nacionais. A seguir alguns 

exemplos citados pelo autor: 

• Appellation d'Origine Contrôlée (AOC): maior selo (rótulo) de garantia de qualidade e 

de origem do produto, criado em 1905, com 350 vinhos, vinte e nove queijos e dezenas 

de produtos variados, como uvas Le Chasselas da região Moissac, lentilhas verdes Le 

Puy da região Puy-en-Velay ou aves criadas ao ar livre da região de Bresse.  

• Etiqueta Le rouge: selo (rótulo) vermelho criado em 1960, lista 254 produtos (carnes, 

aves, defumados e carnes curadas, frutas e legumes) e inclui 30.000 agricultores e 2.250 

empresas.  

• Etiqueta Le regional: selo (rótulo) regional que confere classificação para uma região 

específica pelos produtos específicos com destaque para seu caráter local.   

• L'denominação Montagne: este selo (rótulo) abrange mercadorias da zona de montanha, 

onde apenas dois produtos existem atualmente (cordeiro e drôme mel).  

• Les certificats de conformité: este selo (rótulo) é um certificação de produtos 

alimentícios processados que estão em conformidade com as normas estabelecidas na 

preparação, processo e conservação.   
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• Etiqueta Le biologique: este selo (rótulo) define pela legislação os produtos biológicos e 

métodos agrícolas que são ambientalmente seguros e não contêm substâncias químicas 

nocivas.  

Segundo Dullius, Froehlich e Vendruscolo (2008), a Indicação de Procedência (IP) é 

uma modalidade de Indicações Geográficas (IG) que busca constituir-se num meio de 

reconhecimento, proteção e divulgação da identidade do território e das especificidades locais. 

No entanto, somente recentemente começaram a ter uso no Brasil, tendo como modalidades: a 

Indicação de Procedência (IP) e a Denominação de Origem (DO). O Vale dos Vinhedos foi a 

primeira região brasileira a obter Indicação de Procedência (IP) de seus vinhos finos, exibindo 

o Selo de Controle em vinhos e espumantes elaborados pelas vinícolas associadas. 

A IP consiste no nome geográfico dado ao território que se tornou conhecido como 

centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de serviço e 

a DO é o nome geográfico dado a um território em virtude da qualidade ou característica dos 

produtos ou serviços, exclusiva ao meio geográfico, fatores naturais ou humanos do território 

(LAGARES; LAGES; BRAGA, 2006). 

Segundo Niederle e Vitrolles (2010), no Brasil existem seis registros na modalidade de 

Indicação de Procedência (IP): Vinhos do Vale dos Vinhedos (RS), o Café da Região do 

Cerrado Mineiro (MG), a Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional (RS), a Cachaça 

de Paraty (RJ), o Couro Acabado do Vale dos Sinos (RS) e a Uva e Manga do Vale do São 

Francisco (PE/BA). Com relação ao registro para Denominação de Origem (DO) pode-se citar 

com relação ao Vale dos Vinhedos: os produtos Amaúnica Reserva Merlot safra 2009, Dom 

Cândido Documento Merlot safra 2009, Espumante Pizzato Brut, Peculiare Merlot safra 2009, 

Don Laurindo Reserva 2010 Chardonnay, Miolo Cuvée Giuseppe Chardonnay safra 2009, etc. 

(APROVALE, 2011). 

De acordo com o regulamento técnico de produção da Associação dos Produtores de 

Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE), somente são permitidos para a produção 

cultivares de Vitis viniferas, sendo elas: a) dez cultivares tintas (Cabernet sauvignon, 

Cabernet franc, Merlot, Tannat, Pinot noir, Gamay, Pinotage, Alicante bouschet, Ancelotta e 

Egiodola); b) dez cultivares brancas (Chardonnay, Riesling italico, Sauvignon blanc, 

Semillon, Trebbiano, Pinot blanc, Gewurztraminer, Flora, Prosecco, Moscatto e Malvasia). 

Ainda pelo Regulamento da I.P.V.V., no mínimo 85% das uvas utilizadas na fabricação dos 
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produtos protegidos pela IP, devem ser produzidas na área delimitada do Vale dos Vinhedos 

(APROVALE, 2011). 

  Apesar de algumas divergências conceituais sobre a identificação de quais localidades 

devem ser reconhecidas como Indicações Geográficas (IG), atualmente é uma das principais 

estratégias que articula os potenciais da noção de identidade territorial para promover ações 

de desenvolvimento, onde na Europa faz parte do cotidiano, como atestam as experiências dos 

vinhos franceses e dos queijos italianos (DULLIUS; FROEHLICH; VENDRUSCOLO, 

2008). Há 630 registros de AOP (Apelação de Origem Protegida) e IGP (Indicação 

Geográfica Protegida) na Europa, dos quais 131 estão na Itália, 130 na França, seguidos por 

85 em Portugal, 79 na Grécia, 74 na Espanha, 67 na Alemanha, 28 no Reino Unido e 12 na 

Áustria, completando com os outros países que possuem menos de 10 AOP/IGP (BRABET; 

PALLET, 2006). 

No entanto, para Montanari e Staniscia (2009), as certificações de qualidade pouco 

acrescentam a permanência de cultura e tradições dentro da produção agrícola, pois são 

variáveis desconsideradas pelos órgãos certificadores no processo de certificação da 

qualidade. Isto não significa que as certificações não deveriam existir, mas deve ficar claro 

que, para alguns produtos de qualidade regional (por exemplo, o açafrão de Navelli ou 

lentilhas de Santo Stefano di Sessanio, sobre os Apeninos), o processo de certificação não 

acrescenta (e não tira) nada da qualidade dos produtos, pois as certificações referem-se aos 

processos e não aos produtos. 

 Dentro do exposto torna-se importante conhecer o termo "terroir" que apareceu pela 

primeira vez no início do século XIII com o significado de pedaço de terra ou território, mas o 

conceito tornou-se mais científico no século XIX com o surgimento da pedologia, disciplina 

científica com ênfase no estudo dos solos, que busca rastrear informações da formação, 

química, morfologia e classificação de solos que mostrou que o terroir antecede a existência 

do Homem. O conceito de terroir é polissêmico, ou seja, têm múltiplos significados 

dependendo do contexto a que se refere.  A própria palavra não existe como tal em outras 

línguas europeias. Os italianos se referem a 'prodotti tipici' (produtos típicos) 

ou simplesmente "nostri" ("nossa", da nossa terra), enquanto os espanhóis falam de 

"productos de la tierra" (BÉRARD; MARCHENAY, 2008). 

Bérard et.al. (2005) ressaltam que o termo terroir refere-se a um espaço 

específico rural que possui características físicas distintas que foram inicialmente 
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consideradas quase que exclusivamente como o resultado de condições agro-ecológicas, mas 

atualmente são consideradas como uma ocorrência natural decorrente da interação entre uma 

determinada comunidade e o lugar em que habitam. Esta relação resulta em um 

resultado tangível e visível: alimentos ou produtos agrícolas e as paisagens associados a 

esses bens (um vinhedo ou um bosque de castanhas). 

O termo terroir se refere a uma área específica com uma forte identidade cultural e 

histórica por parte da população que usufrui destas terras que permite a acumulação e 

transmissão de know-how que se materializam por meio de produtos culturais locais e 

cozinha local (BESSIÈRE, 1998). Para Delfosse (1997) apud Vitrolles (2011), a delimitação 

da área e a codificação das práticas de trabalho referem-se a características de clima e solo, 

cultura e história, as características do sistema de produção, know-how, competências e da 

organização social dos atores locais (produtores, comerciantes, técnicos, etc.). 

Montanari (2009) lembra que o terroir deve estar associado ao goût (termo francês 

que significa gosto). Para esse autor, Terroir refere-se a muito mais do que sua tradução de 

terreno e do solo, que em francês tem sido muito utilizado também no sentido de "vin qui a un 

goût de terroir", ou seja, um vinho cujo gosto é influenciado pela natureza da área em que foi 

produzido, mas também pela combinação única de características físicas, culturais e naturais 

que são peculiares de cada região. 

Sendo assim, o Terroir pode estar associado a um espaço rural específico (BÉRARD 

et.al., 2005), a uma área com forte identidade cultural e histórica por parte da população 

(BESSIÈRE, 1998) e para Montanari (2009) pode estar associado ao goût (termo francês que 

significa gosto). 

Encontra-se na literatura especializada, outras designações para o terroir, tais como: 

alimentos tradicionais, bens especiais agro-alimentares, comida local, especialidades 

alimentares, produtos agrícolas e agro-alimentares locais, produtos agrícolas e agro-

alimentares tradicionais, produtos agrícolas e gêneros alimentícios locais, produtos 

alimentares locais, produtos alimentares localizados, produtos artesanais, produtos caseiros, 

produtos com história, produtos da terra, produtos de origem regional, produtos de qualidade 

superior, produtos diferenciados, produtos do território, produtos endógenos, produtos locais 

de qualidade, produtos locais, produtos qualificados, produtos rurais, produtos típicos de 

qualidade, produtos típicos do local, produtos típicos, produtos tradicionais de qualidade e 

produtos tradicionais (ARAÚJO, 2011). 
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Montanari e Staniscia (2009) reforçam a necessidade de associar a qualidade dos 

alimentos ao seu "terroir" de tal maneira que a relação produto-lugar de produção seja 

indissolúvel, onde existe necessidade de consolidar uma cadeia integrada de produção de 

alimentos para que haja cooperação entre todos os envolvidos (stakeholders) na busca das 

mesmas metas. Os autores enfatizam alguns pontos importantes: 

• a relação entre a qualidade dos alimentos e o turismo é uma alavanca para o 

desenvolvimento local nas zonas periféricas; 

• o desenvolvimento sustentável ocorre devido à sua natureza intrínseca: a 

conservação de produtos tradicionais e de suas paisagens originais, o uso de 

métodos tradicionais de produção, traz a sustentabilidade, ou seja, a permanência 

das tradições é a garantia da sustentabilidade; 

• os processos permitem a manutenção do meio ambiente e a sobrevivência das 

comunidades locais que, em outras situações, seriam “empurradas” para longe 

das áreas periféricas; 

•  a sobrevivência das comunidades locais gera a oportunidade para o surgimento 

de novas classes criativas que bsucam satisfazer as necessidades dos turistas pós-

modernos ou não sobreviveriam; 

• os processos de desenvolvimento devem ser sustentados por entidades públicas 

por meio de uma abordagem bottom-up; 

• o desenvolvimento , assim como a qualidade dos alimentos e o turismo, está 

estreitamente ligado ao território e suas peculiaridades. 

Para Harrington (2005), os impactos da geografia e do clima no cultivo e produção dos 

produtos agrícolas tem relação com nossos hábitos alimentares, pois os itens disponíveis em 

nosso ambiente afetam as preferências de sabor, hábitos de comer e beber, receitas e normas 

de etiqueta. Se uma sociedade tem acesso à pesca de água doce, os peixes serão parte 

proeminente do padrão alimentar. As civilizações passadas estabeleciam seus padrões de 

alimentação em função dos alimentos obtidos a partir do ambiente local. As áreas que 

proporcionam uma oferta de alimentos adequada fornecem uma base para o desenvolvimento 

de novos povoamentos, bem como para as civilizações (Harrington, 2005).  

Na Europa, a produção de cereais tem uma tendência a ser explorada nas planícies de 

baixa altitude enquanto as áreas montanhosas são geralmente utilizadas para pastagem de 

gado e pasto. O clima do sul da Europa viabiliza a produção de frutas cítricas, azeitonas e 
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legumes do Mediterrâneo, e as populações em zonas costeiras utilizam peixes e frutos do mar 

na maior parte da dieta (ALABALA, 2003).  

Uma razão para se concentrar nos produtos de alimentos produzidos regionalmente 

está intimamente ligada à qualidade dos alimentos. Geralmente, os itens produzidos no 

mercado local são percebidos como de boa qualidade, particularmente os produtos perecíveis, 

como frutas e legumes. Grande parte da população relaciona à infância com memórias de 

produtos cultivados localmente, esses itens podem ser específicos para uma região geográfica, 

como cebola Walla Walla no Estado de Washington ou lagosta no Estado da Louisiana, ou 

podem ser produtos genéricos produzidos localmente por um período limitado, tais como 

tomates videira-amadurecidos ou aspargos frescos (HARRINGTON, 2005). 

A cozinha regional italiana fornece um exemplo de como diferentes produtos nativos 

são incorporados à culinária local, onde o impacto da cultura, história, comércio e diversidade 

étnica têm um impacto comparável em componentes, textura e sabor. Alabala (2003) comenta 

que a geografia, a economia e a história das cinco grandes regiões da Itália mostram as 

diferentes facetas das tradições culinárias. Milão é uma região com rica tradição de pecuária 

leiteira, bem como uma história de grande variedade de produção agrícola de frutas e 

legumes, onde a produção de arroz é um item alimentício extremente importante para a 

elaboração do tradicional risotto alla Milanese. Veneza é um exemplo da influência de seu 

lucrativo comércio com a Ásia e a incorporação de especiarias como noz-moscada e canela. 

Não surpreendentemente a culinária de frutos do mar de Veneza tem papel de destaque dada a 

sua posição sobre o mar. A região da Toscana é famosa pela sua produção de azeite e sua 

predileção por feijões. A cozinha de Roma é baseada em carnes, tais como: cordeiro, vitela e 

cabrito. Muitos dos alimentos identificados na América do Norte como "Italiana" vem de 

Nápoles: molho de tomate, mussarela, pizza e espaguete (ALABALA, 2003).  

A partir dos exemplos citados anteriormente, fica evidente a existência de uma 

variedade de fatores que afetam a identidade gastronômica de uma região. Segundo 

Harrington (2005) enquanto esta identidade está em constante evolução, a identificação de 

características podem fornecer ferramentas ao observador experiente para estimar o impacto 

desses fatores sobre as tendências gerais de sabores predominantes, texturas e características 

dos componentes. Os perfis de sabor regional, etiqueta e receitas regionais são decorrentes da 

interação contínua e evolução da moda, das tradições, da cultura e do clima. Todos os pratos e 

tradições gastronômicas são criadas através de uma fusão de ingredientes e técnicas, como 
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resultado do casamento de diversas culturas, influências étnicas e história, com a restrição da 

disponibilidade de produtos e know-how.  

Segundo Bessière (1998), o consumidor moderno tenta ser consciente da comida que 

adquire, pois este exige um relacionamento mais próximo com o produtor do seu alimento, 

seja ele real (como na compra direto da fazenda) ou ou imaginário (por meio da aparência 

rústica dos rótulos). A rotulagem adequada permite ao consumidor uma sensação de conforto 

sobre a história, identidade e natureza do produto, onde simbolicamente, esses sinais 

representam qualidades imaginadas e ajudam a compensar a distância entre a origem dos 

alimentos e do consumidor do produto. Para Adema (2006), um passeio informal por qualquer 

supermercado revela rótulos que promovem  uma relação entre determinados produtos e 

lugares específicos.  

 

2.2.2 Comida típica local 

A cultura gastronômica revela as tradições, os costumes alimentares e os produtos da 

terra, apontando as diferenças das culinárias regionais, expressas através dos hábitos 

alimentares, das receitas e dos sabores locais (BELUZZO, 2004).  

Na Europa, verifica-se nos países do norte que a comida local está associada à 

proximidade entre produtores e consumidores (AMILIEN et al. 2007a e 2007b) e nos países 

do sul, a expressão comida local incorpora noções como história, tradição e saber-fazer, e a 

ligação ao lugar, ou seja, neste caso, falar em sistemas alimentares locais é falar dos produtos 

cujas características específicas resultam, das características igualmente específicas do lugar 

de origem dos mesmos (ARAÚJO, 2011). 

 A gastronomia típica pode ser compreendida como uma combinação dos saberes e 

sabores que fazem (ou fizeram) parte dos hábitos alimentares de uma localidade, dentro de um 

processo histórico-cultural, com relação direta com as tradições e hereditariedade, ou origens 

de uma determinada região e das pessoas que ali habitavam (MULLER; FIALHO, 2011).  

Tregear (2001, 2003) analisa os produtos típicos com base em três dimensões (Figura 

2): a) sócio-cultural para verificar se os produtos fazem parte da herança cultural de uma 

determinada região; b) marketing/econômica, ou seja, avaliar as vantagens competitivas no 

mercado destes produtos, onde o mercado consumidor perceba estas características e c) a 

sustentabilidade local, para que os produtos ofereçam possibilidade de desenvolvimento 



42 

 

econômico contribuindo para a economia local de uma região, bem como para consolidação 

de capital social por meio do estabelecimento de redes e relações entre os vários 

intervenientes da cadeia agroalimentar. 

                          
Figura 2: Três dimensões dos produtos típicos locais 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Tregear (2001, p. 3). 

 

Segundo Tregear (2001), as condições geofísicas influenciam os produtos típicos por 

meio do clima, topografia, tipos de solo e a existência de espécies de flora e fauna ou que se 

combinam para influenciar a matérias-prima utilizada nos produtos. Para o autor existem 

quatro fatores-chave que influenciam as condições geofísicas e humanas nestes 

territórios: migração, comércio, industrialização e política agrícola (Figura 3): 

• Em primeiro lugar, a migração dos povos através das fronteiras geográficas contribui 

para o desenvolvimento de comidas típicas através da divulgação de conhecimentos e 

práticas que se incorporam dentro de um contexto local. 

• O comércio de produtos agrícolas também tem um impacto sobre as relações 

entre comida e território, influenciando os tipos de ingredientes disponíveis para uso 

pelos produtores locais. 

• A industrialização é um terceiro fator que influencia a relação entre alimentos e 

território, pois comidas típicas locais são explícita ou implicitamente caracterizadas 

como produtos artesanais de pequena escala da agricultura camponesa. 

• A política agrícola, quarto fator de impacto sobre as relações entre comida e território, 

parece ser facilmente visualizado, pois é amplamente aceito que as unidades de 
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produção de maximização e eficiência de política agrícola do Reino Unido nos séculos 

XIX e XX mitigarem contra distinções geográficas na produção de alimentos, 

incentivando, por exemplo, a ampliação de instalações de produção, o aumento da 

mecanização, a centralização de instalações de processamento, bem como a 

homogeneização de espécies vegetais e animais através de programas orientados para 

a produção de melhoria. 

 
Figura 3: Formação de tipicidade dos produtos típicos locais 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tregear (2001, p.7). 

 

Brunori (2004) apud Amilien (2005) da mesma forma que Tregear (2001) propõe 

outras dimensões para relacionar o terroir a produtos alimentares locais. Para esse autor 

existem cinco importantes dimensões (Figura 4): a dimensão ecológica (relacionada a 

dimensão da natureza, ou seja, às características biofísicas e ecológicas da região); a dimensão 

cultural (práticas e saberes tradicionais/culturais na confecção do produto); a dimensão social 

(redes sociais entre os vários intervenientes no sistema); a dimensão institucional (a 

consolidação institucional de símbolos, marcas e rótulos que fornecem visibilidade ao 

produto); e a dimensão simbólica (valorização da identidade do produto e a qualidade plural 

expressa naquilo que é valorizado tanto por produtores como por consumidores). 
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Figura 4: As complexas relações entre o terroir e os produtos alimentares locais 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brunori (2004) apud  Amilien, (2005, p. 6). 

 

As receitas, definir combinações de pratos e bebidas, as questões de como, onde e em 

que ordem os pratos são servidos, bem como as tradições de comer / beber, compõem 

a cultura gastronômica de uma região. Faz parte da propriedade intelectual de uma região da 

mesma forma que os produtos que irão à mesa; reconhecer a gastronomia como propriedade 

intelectual serve para reforçar a cultura regional e enfatizar a sua natureza única, ou seja, 

uma combinação de ambiente, costumes, clima e população que não pode 

ser reproduzida autenticamente em outros lugares (RAVENSCROFT; WESTERING, 2002). 

Azevedo (2010) ressalta que a tradição está no saber do povo, está ligada à terra, ao lugar 

onde ele vive, à “exploração” dos produtos da região e das estações; a criação está relacionada 

à invenção, à renovação e às experimentações, mas na gastronomia, tanto quem cozinha como 

quem come deve saber combinar tradição e criação. 

Segundo Montanari e Staniscia (2009), os alimentos devem ser produzidos 

localmente, tanto quanto possível, a fim de contribuir para processos de desenvolvimento 

local que são capazes de afirmar-se contra a concorrência global, pois não é somente positivo 

para a re-introdução e manutenção da diversidade genética, mas também para o reforço do 

orgulho da comunidade, e para a recuperação da identidade e cultura local. 

Terroir 
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Maciel (2001) reforça que a cozinha típica vai além de uma lista de pratos que 

remetem ao “pitoresco”, mas implica no sentido destas práticas associadas ao pertencimento. 

Nem sempre o prato considerado “típico”, aquele que é selecionado e escolhido para ser o 

emblema alimentar da região é aquele de uso mais cotidiano, pois pode representar o modo 

pelo qual as pessoas querem ser vistas e reconhecidas. Azevedo (2010) lembra que as 

cozinhas regionais são grandes motivadoras e inspiradoras da criação artística e a tematização 

dos restaurantes constitui um diferencial de atratividade que pode ser proveitoso, se os 

envolvidos tiverem conhecimento das tradições locais e do significado dos elementos 

culturais envolvidos (AZEVEDO, 2010). 

A denominação de prato típico designa uma iguaria gastronômica tradicionalmente 

preparada e degustada em uma região, que possui ligação com a história do grupo que a 

degusta e integra um panorama cultural que extrapola o prato, onde por reforçar a identidade 

de uma localidade e de seu povo, se torna muitas vezes uma espécie de insígnia local, fato que 

ganha importância dentro do contexto turístico (GIMENES, 2007). 

Segundo Lobo (2008), algumas culinárias regionais foram se tornando mais 

tipificadas, criando pratos detentores de identidades próprias que representam, identificam e 

até mesmo caracterizam determinadas regiões geográficas. No entanto, a noção de típico pode 

variar na percepção do turista, conforme sua origem, grau de exigência e percepção das 

identidades locais. Para um turista estrangeiro, a culinária brasileira pode ser percebida como 

autêntica, independente do que é servido em cada lugar do país, mas determinados pratos, 

vendidos como típicos, podem ser banais para um turista doméstico, o que diminui a sua 

perspectiva de autenticidade.  

Barreto (2000) ressalta que diversos destinos utilizam a culinária típica para criar um 

produto turístico diferenciado, pois a culinária está entre os fatores que motivam as viagens 

turísticas, sendo que o grau de importância varia conforme as preferências de consumo e a 

disponibilidade de recursos dos turistas. 

O conhecimento das origens gastronômicas possibilita o resgate de ritos e rituais, de 
preparação e comensalidade, inerentes à cultura local, possibilitando a continuidade 
das tradições e valorizando diferenças em um mundo globalizado onde cresce cada 
vez mais o interesse pela gastronomia tradicional. As cozinhas regionais são grandes 
motivadoras e inspiradoras da criação artística e a tematização dos restaurantes 
constitui um diferencial de atratividade. A construção dessa tematização pode ser 
proveitosa se os envolvidos tiverem conhecimento das tradições locais e do 
significado dos elementos culturais que a compõem (AZEVEDO, 2010, p. 92). 
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Santos (2005) afirma que as cozinhas locais, regionais, nacionais e internacionais são 

produtos da miscigenação cultural, fazendo com que as culinárias revelem vestígios das trocas 

culturais, onde, segundo Tellstrom (2005) e Mason e Paggiaro (2009), a comida é uma ligação 

entre o patrimônio cultural e os produtos de determinada localidade que faz, na lógica de Beer 

(2008), com que muitos indivíduos sejam envolvidos nesta cadeia de valor, tais como: 

varejistas de alimentos, restaurateurs e os mercados de agricultores na tentativa de definir 

efetivamente o termo 'local'. 

Maciel (2004) lembra que o deslocamento populacional e as trocas entre as diferentes 

culturas simplificam o processo de construção de uma cozinha no Brasil, onde em sua 

‘bagagem” pode-se encontrar vários elementos, técnicas e ingredientes, mas também valores, 

preferências, prescrições e proibições que com a utilização de elementos locais, criam 

sistemas alimentares e cozinhas novas. Com frequência, a criação de uma cozinha é descrita 

como um somatório de elementos diversos. No Brasil essa situação é observável na ideia 

recorrente de que a "cozinha brasileira" é fruto de "influências" de diferentes grupos sociais 

(em geral indicados como "raças" e/ou "etnias"), os quais "contribuíram" harmonicamente 

para a sua formação. Essa é uma situação reveladora, especialmente no Brasil, um país que 

insiste em se definir e se representar por meio da "raça" (MACIEL, 2004). 

É importante identificar e incentivar o desenvolvimento agrícola por meio de produtos 

típicos regionais, que podem ser protegidos e promovidos por meio de legislação, como a 

Política Agrícola comum a todos os países da União Europeia (CORIGLIANO, 2002), onde o 

desafio para o desenvolvimento econômico e gastronômico local é desenvolver estratégias 

que permitam a promoção e expansão de alimentos regionais e locais capazes de melhorar o 

posicionamento no mercado (HALL; MITCHELL, 2002). “A preservação do patrimônio 

culinário e agregação do valor à autenticidade do destino; amplia e melhora a base de recursos 

locais e regionais do turismo e assim estimula a produção agrícola” (DU RAND;  HEATH, 

2006, p. 2011). 
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Figura 5: A contribuição de produtos típicos para o desenvolvimento sustentável das destinações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Du Rand; Heath e Alberts (2003, p.4). 

 

Du Rand, Heath e Alberts (2003) analisam as formas através das quais os produtos 

típicos influenciam, direta ou indiretamente o desenvolvimento local sustentável (Figura 5). 

As contribuições incluem aumento da atratividade do destino, criação de empregos locais e 

empreendedorismo (por exemplo, o desenvolvimento de produtos alimentares artesanais), a 

identificação da marca regional, apresentação autêntica da cultura local, estímulo à atividade 

agrícola e geração de orgulho na região. O foco deste modelo de desenvolvimento sustentável 

consiste na maximização de vínculos com as comunidades locais, através da integração das 

redes de abastecimento locais no sistema de turismo. Por exemplo, a promoção da 

gastronomia regional e local de alimentos apoia e fortalece o turismo e os setores agrícolas 

das economias locais. 

 

2.2.3 Memória gustativa, memória dos sabores da casa e memórias literário-histórico-culturais  

Estudar a relação entre comida e memória é um tema interdisciplinar com abrangência 

em várias áreas: na antropologia (SEREMETAKIS, 1993; AMILIEN, 2001; MINTZ, 2001; 

COLLAÇO, 2008; CHEN, 2010), na história (CARNEIRO, 2003; CASCUDO, 2004; 

CORÇÃO, 2007, MONTANARI, 2008; NADALINI, 2008), na sociologia (BESSIÈRE, 
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1998; CHOO, 2004) e até na literatura onde aparece na lembrança de um adulto, na forma de 

memória gustativa, ao comer um biscoito (madeleine) na infância (PROUST, 1913).  

 A questão da memória é instigante para a antropologia. Como uma composição 

heteróclita de imagens que não deixam de estar, por assim dizer, contaminadas das percepções 

que norteiam a vida no presente, nos oferece uma porta de acesso a diferentes caminhos para 

pensar a questão da identidade, a relação entre um grupo e o espaço. Nesse sentido, essa 

composição parece estar sem foco, mas um olhar mais cuidadoso é capaz de evidenciar os 

ritmos dessa cadência (COLLAÇO, 2008). Woortmann (1994) apud Collaço (2008) tem a 

seguinte visão: a memória individual não emerge isoladamente, ela se articula a memória 

coletiva que opera, ainda segundo a autora, em dois planos, a memória da família e a memória 

social do grupo. 

Os indivíduos têm as suas próprias memórias, hábitos alimentares, preferências 

culinárias, e identificações sobre "comida caseira", e estes atributos estão intimamente 

relacionados com suas interações com a família, amigos e vizinhos. No entanto, uma vez 

cristalizados como tradições alimentares que podem ser divulgados amplamente em uma 

sociedade e transmitidos de geração em geração, os que os hábitos alimentares ou convenções 

são transformados em "memória cultural" (CHEN, 2008). 

“Os hábitos alimentares podem mudar inteiramente quando crescemos, mas a memória 

e o peso do primeiro aprendizado alimentar e algumas das formas sociais aprendidas através 

dele permanecem, talvez para sempre, em nossa consciência (…)” (MINTZ, 2001, p. 32).  

Segundo Assmann (1995), a memória cultural tem seu ponto fixo, seu horizonte não 

muda com o passar do tempo. Estes pontos fixos são eventos marcantes do passado, cuja 

memória é mantida por meio da formação cultural (textos, ritos e monumentos) e 

comunicação institucional (recitação, observância e prática), denominados "figuras da 

memória." Segundo Halbwachs (2006), o calendário judaico é baseado em figuras da 

memória, ou seja, no fluxo de comunicações diárias, tais como:  festivais, ritos, épicos, 

poemas, imagens, etc, que formam "ilhas do tempo", ilhas de uma diferente complexidade 

suspensa no tempo.  

Chen (2008) ressalta que quando os indivíduos se identificam com a memória cultural, 

a identificação torna-se um elo de ligação dos indivíduos com o grupo. Por meio desses 

motivos, um senso de distinção e unidade pode fortalecer o grupo como uma comunidade. No 

entanto, quando costumes e convenções mudamr ou se tornam hibridos, novas experiências e 
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memórias podem vir à tona na mente dos membros da comunidade. O acúmulo de novas 

experiências e novas memórias, textualizadas ou intelectualizadas, ajudarão a transformá-las 

em memória culturais, isto é, em uma nova tradição.  

Chen (2008) define a "memória corporal" como um conceito analítico para teorizar a 

preferência culinária. As preferências individuais de alimentos específicos e os sentidos do 

gosto são sentimentos subjetivos que variam de indivíduo para indivíduo, a sensação de que 

algo está "delicioso" é uma resposta corporal ao alimento, com a resposta gerada por critérios 

individuais de gosto, formados e cultivados ao longo tempo; mas a resposta ao gosto e à 

preferência por alimentos não é inteiramente improvisada ou arbitrária. De acordo com esta 

conceituação, a preferência culinária é uma espécie de memória corporal em dois sentidos: o 

primeiro é a resposta do corpo aos alimentos, moldada por valores sociais e experiências 

comuns ao longo do tempo, como por exemplo, a barbatana de tubarão é "haute cuisine" na 

China e a impressão de "delícia" ao comer pratos de barbatanas de tubarão pode derivar de 

seu elevado valor monetário e social e o segundo é a resposta subjetiva do corpo à 

alimentação que pode produzir novos significados e alterar o valor dos alimentos (CHEN, 

2008). 

Nadalini (2008) ressalta que o gosto pode ser estudado não apenas como fator 

individual de escolha, mas também enquanto categoria histórica. O status de determinada 

comida, o jeito de fazer, o que agrada e o que não agrada as pessoas pode ser analisado numa 

perspectiva histórica. A tradição culinária preservada por imigrantes e seus descendentes 

reforça os laços da comunidade, sendo esta tradição uma das últimas partes da cultura a ser 

esquecida. Sendo assim, o gosto ou as práticas alimentares podem ser consideradas um micro-

cosmo da sociedade, sendo, portanto, categoria de análise da história. E é também a memória 

que acompanha as pessoas e as faz decidir onde e o que comer, a memória que está muito 

ligada ao cotidiano das pessoas, ou às continuidades (NADALINI, 2008). 

Collaço (2008) reforça estes aspectos quando sintetiza a história de vida dos 

imigrantes italianos em São Paulo, no início do século XX. A longa viagem, a chegada a um 

país estranho, as dificuldades de sobrevivência em vários planos (econômico, social, cultural) 

aciona a memória que passa a desempenhar um papel central e, no mínimo, uma forma de 

compensar não só vazios materiais, mas também vácuos existenciais, pois a transmissão as 

novas gerações é um meio de preservar elementos que falam sobre uma identidade e moldam 

predisposições, demarcando elementos de uma experiência que se é individual e familiar, 
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também não deixa de ter sentido coletivo. Nesse sentido, comer uma refeição preparada pela 

dona-de-casa, servida em mesas precariamente distribuídas em um espaço exíguo aos 

italianos de uma comunidade que nem tinha vínculos precisos entre si, foi uma das formas em 

que esses primeiros italianos encontraram para estabelecer laços sociais e encontrar algum 

conforto diante das poucas condições favoráveis de seu cotidiano. 

Segundo Carneiro (2003), a noção histórica do gosto é um objeto de intensas 

especulações literárias que abrangem afirmações de identidades culinárias. Não é apenas 

como um campo específico de investigação da disciplina histórica ou antropológica que a 

alimentação interessa à ciência e constitui-se um objeto científico. Os sabores são algo mais 

do que o desfrute de um sentido que indica a comestibilidade das coisas. O gosto diferenciado 

é o que caracteriza os diferentes povos e as diferentes épocas de uma mesma cultura. A 

história do gosto é uma faceta de uma história que é a do cotidiano, mas também de profundas 

estruturas sociais e ideológicas. 

Para Montanari (2008), o órgão do gosto não é a língua, mas o cérebro, um órgão 

culturalmente (e, por isso historicamente) determinado, por meio do qual se aprendem e 

transmitem critérios de valoração. O entendimento do termo “gosto” pode ser caracterizado de 

duas formas: uma é aquela do “gosto” entendido como sabor, como sensação individual da 

língua e do palato, onde a experiência, por definição é subjetiva, fugaz, incomunicável, ou 

seja, a experiência “histórica” da comida está irremediavelmente perdida. Mas o “gosto” 

também é saber, é avaliação sensorial do que é bom ou ruim, do que agrada ou desagrada na 

percepção do cérebro, assim o gosto não é de fato uma realidade subjetiva e incomunicável, 

mas coletiva e comunicada. É uma experiência de cultura que nos é transmitida desde o 

nascimento, juntamente com outras variáveis que contribuem para definir os “valores” de uma 

sociedade (MONTANARI, 2008). 

As experiências sensoriais dos alimentos contêm lembranças, sentimentos, histórias, 

lugares e momentos no tempo. Estas experiências contêm memórias coletivas incorporadas, 

codificadas pela experiência compartilhada e pontos de identificação onde existe uma relação 

simbiótica entre sentidos e memória com experiências sensoriais de forma co-dependente 

(CHOO, 2004). A sensibilidade é cultivada na infância e é influenciada por formas verbais de 

discurso e experiências não-verbais (sensoriais / corporais), tais como o toque, a degustação e  

o cheiro. Por meio da educação, da exposição na mídia e várias práticas corporais, os 

indivíduos adquirem conhecimentos, informações e experiências que ajudam a desenvolver a 
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sua sensibilidade (CHEN, 2010). Para Collaço (2008, p.16) “(...) o gosto é uma construção 

social e (...) decorre de um vínculo transmitido entre gerações, (...) ao longo de várias 

passagens entre filhos e netos”. 

Seremetakis (1993) reforça a importância das experiências não verbais nestas trocas e 

como as estações do ano ajudam a “potencializar” as sensações envolvidas. Os cheiros têm 

estações e estas têm cheiros específicos, cada estação tem também as suas cores, bem como os 

seus sons: cigarras, ventos, oceanos, terra 

Para Corção (2007), a memória gustativa está associada ao cotidiano dos indivíduos, 

onde o ato de alimentar-se é entendido como uma ação que engloba aspectos sociais, tais 

como nutrição, tradição, entre outros. Segundo Santos (2005), os hábitos e práticas 

alimentares de grupos sociais podem originar tradições culinárias que levam o indivíduo a 

inserção no contexto sociocultural que lhe outorga uma identidade, reafirmada pela memória 

gustativa. A memória gustativa é uma das formas de memória que representam, no nível 

individual, o valor da permanência de vestígios passados. O indivíduo atribui importância 

àquele elemento por aquilo que representa para ele próprio, não há necessidade de construir 

um discurso para legitimar sua significância social (CORÇÃO, 2007). 

Espeiorin e Pozenato (2010) ressaltam que história e memória reescrevem uma 

dimensão própria para o turista. O visitante tem uma tendência em ver o local de turismo de 

forma idealizada, principalmente a partir da história contada.  

                                                                                                  

2.3 Turismo e gastronomia 

Para Shahrim (1999), o turismo culinário, turismo de alimentos ou o turismo 

gastronômico estão relacionados com a comida e as experiências alimentares que ocorrem 

quando as pessoas viajam. Além disso, durante uma viagem ou férias, alguns viajantes podem 

procurar por tipos de alimento semelhantes aos consumidos em casa. No entanto, para Mason 

e Paggiaro (2009), o turismo culinário surge como uma forma de turismo de interesse 

especial, pois oferece uma forma de viagem "real" ao apresentar aos visitantes cheiros, gostos 

e sabores novos e excitantes, além de novas culturas e também oferecer outras oportunidades 

de aprendizagem relacionadas à alimentação.  

Na visão de Montanari e Staniscia (2009), a relação entre alimentação e turismo deve 

ser investigada para tentar entender por que se levou tanto tempo para que pesquisas 

começassem a ser realizadas. 
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No caso específico do turismo, a culinária tem sido normalmente associada ao 

segmento cultural, seja como atrativo principal em roteiros onde se ressalta a gastronomia de 

uma determinada região, seja de forma complementar em atividades de lazer e negócios. A 

busca pelo típico está entre as muitas formas de diferenciação encontradas no turismo. A 

culinária brasileira é extremamente rica e variada, tanto em função da amplitude territorial do 

país quanto da miscigenação cultural (LOBO, 2008). 

Neste contexto, Scarpato (2002) reforça que a gastronomia é cultura e definitivamente 

um meio do turismo cultural. Como um recurso cultural contemporâneo, a gastronomia, 

preenche todos os requisitos convencionais de um produto do turismo cultural. Primeiro, é 

uma alternativa viável para novos destinos que não podem se beneficiar dos recursos de "sol, 

areia e mar”. A gastronomia agrega valor à experiência turística, pois se encaixa ao padrão 

contemporâneo do turismo de consumo, em busca de novos produtos e experiências que 

produzem uma elevada satisfação (o boom do enoturismo é um exemplo claro) e, finalmente, 

a gastronomia oferece respostas à crescente demanda por paradas mais rápidas nos destinos 

dos vaiajantes (a explosão dos alojamentos denominados Bed & Breakfast e os pacotes 

voltados para roteiros gastronômicos são bons exemplos). 

Santos (2007) ressalta que a alimentação como uma forma de prazer indica a 

possibilidade de desenvolvimento da gastronomia enquanto segmento e atração turística, 

incluindo o fato de que os turistas buscam quase sempre conhecer a cultura local, comer a 

comida nativa, saborear os pratos e tudo que difere do que está acostumado a consumir 

diariamente. Como afirma Beer (2008), a alimentação é parte da experiência cotidiana, mas 

pode tornar-se especial quando é vista dentro de um contexto de lazer, hospedagem ou 

turismo. 

Segundo Mitchell e Hall (2003), a comida tem muitos papéis a desempenhar para os 

consumidores:  

• é funcional (manutenção da vida);  

• desempenha um papel-chave nas nossas celebrações;  

• é um canal de socialização;  

• é divertido;  

• é sensorial e sensual;  

• é uma maneira de vivenciar novas culturas e países.  
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Neste contexto, a comida se torna altamente experiencial (ou seja, muito mais do que 

funcional) quando faz parte de uma experiência de viagem, pode se tornar sensorial e sensual, 

simbólica e ritualista, e pode ter um novo significado e sentido. Mesmo a refeição mais básica 

pode ficar gravada na memória para sempre quando é saboreada e cercada por uma paisagem 

inspiradora ou no final de um dia especial após explorar uma nova cidade (MITCHELL; 

HALL, 2003). 

Com o aumento da concorrência entre os destinos turísticos, a cultura local está se 

tornando uma fonte cada vez mais valiosa para atrair e reter os turistas. A gastronomia tem 

um papel importante a desempenhar, pois tornou-se uma fonte de formação de identidade nas 

sociedades pós-modernas. Mais e mais, “nós somos aquilo que comemos”, não apenas no 

sentido físico, mas também pela identificação e atração com certos tipos de cozinha 

(RICHARDS, 2002).  

 Jones e Jenkins (2002) reforçam este pensamento ao afirmarem que a comida é agora 

utilizada como um meio de desenvolver novos nichos de mercado, apoiando as identidades 

regionais, desenvolvendo um turismo de qualidade e sustentável, onde os alimentos passaram 

de itens de necessidade básica para um elemento essencial da cultura regional dentro do 

chamado turismo de consumo. Bessière (1998) exemplifica esta idéia por meio do turismo 

rural e como este ajuda no processo de re-apropriação da história em termos de hábitos 

alimentares. 

Turismo e Gastronomia são esferas muito óbvias para a dissolução do tempo e do 

espaço, pois as tradições alimentares viajaram o mundo e, independentemente disso, os 

turistas viajam para vivenciar as experiências de outras tradições alimentares, muitas vezes 

sem nenhuma noção dos deslocamentos destas tradições em séculos anteriores (HJALAGER; 

RICHARDS, 2002). A associação de determinados alimentos com determinadas regiões está 

sendo desafiada pela crescente mobilidade dos alimentos, estilos culinários e o aumento de 

diferenciação de pratos e cozinhas (RICHARDS, 2002; RUSHER, 1999).  

O Turismo e a Gastronomia são inseparáveis, pois não têm como se pensar em 

turismo, sem prever entre outros itens, a alimentação para curta ou longa permanência, onde o 

viajante não pode abster-se dela e, desta forma, tende a experimentar a cozinha local. Assim, a 

gastronomia de um local se apresenta como uma forma de aumentar a oferta turística e como 

um produto agregado ao turismo cultural vem indicando a gastronomia como muito mais que 
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uma simples arte culinária, mas como importante veículo da cultura popular pela forma como 

vivem os habitantes de cada região em determinada época (BARROCO; BARROCO, 2008). 

Os turistas estão cada vez mais interessados em consumir pratos e produtos 

alimentares que são característicos da área visitada. Consequentemente, um novo tipo de 

turismo surgiu, alguém que está especificamente interessado em experimentar produtos 

alimentares locais (LÓPEZ-CUZMÁN; SÁNCHEZ-CAÑIZARES, 2012). Hall et al. (2003) 

definem o turista gastronômico como alguém cuja principal motivação é provar produtos 

alimentares locais. Para Montanari e Staniscia (2009), isso pode significar visitas a produtores 

de alimentos primários ou secundários, participação em festivais de comida, ou visitas a 

restaurantes para experimentar pratos típicos da região, reforçando assim a importância da 

comida local e os atores locais envolvidos na cadeia de abastecimento. 

Segundo Tikkanen (2007), a gastronomia deve ser reconhecida como uma parte da 

cultura local na qual o turista é exposto e que fortalece a promoção do turismo e o 

desenvolvimento econômico local, e influencia a economia local e os padrões de consumo. 

Para Fox (2007) é necessário definir o papel e a importância da alimentação como um 

elemento que atrai turistas e como um dos elementos básicos da área. 

A gastronomia e o vinho interagem com o turismo por meio de quatro maneiras 

distintas: como uma atração em si mesmo que o destino pode usar para se promover, como 

um componente do produto turístico, no qual ele é usado para estabelecer rotas de alimentos 

ou rotas de vinho, como uma experiência, devido à existência de um ou de alguns lugares 

onde a cozinha em oferta adquiriu um nível muito alto e tornou-se importante, por exemplo, 

graças à presença de um punhado de chefs, e como um componente da cultura local, que é 

sustentado por uma série de festivais de comida ou vinho (TIKKANEN, 2007). 

Tikkanen (2007) usou a Pirâmide do Maslow (hierarquia das necessidades e 

motivações) para elaborar uma classificação do Turismo Gastronômico (Figura 6). 
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Figura 6: Turismo gastronômico na Finlândia classificado pela hierarquia de necessidades 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte:  Tikkanen (2007, p. 731).  
 
 

Os resultados empíricos do estudo de Tikkanen (2007) realizado na Finlândia 

revelaram que a classificação do Turismo Gastronômico pode ser feita com base nas 

necessidades e motivações da hierarquia de Maslow. As necessidades fisiológicas estão 

relacionadas à própria alimentação e é a principal motivação para o turista gastronômico. As 

necessidades de segurança na forma de segurança alimentar e conhecimentos de higiene são 

os principais motivos dos participantes das conferências de segurança alimentar. As 

necessidades sociais, incluindo a interação social com outras pessoas se relacionam com o 

enoturismo e com o turismo de eventos com foco na alimentação, onde a comida é um 

elemento do produto de serviço turístico. As necessidades de estima são cumpridas por meio 

do turismo gastronômico (práticas de alimentação e projetos à la carte) nas experiências dos 

visitantes, quando se familiarizam com novos sabores nas ofertas culinárias de novas culturas. 

As necessidades de auto-realização são supridas por feiras e congressos que aumentam o 

conhecimento do visitante e competências relacionadas à alimentação e, consequentemente 

aumentam a auto-estima (TIKKANEN, 2007). 
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Tikkanen (2007) ressalta no artigo que os resultados indicam que o alimento 

desempenha papel no turismo também pode ser baseada nas necessidades do turista e, 

portanto, constitui a principal motivação para o turismo. O estudo de López-Cuzmán e 

Sánchez-Cañizares (2012) corrobora com esta conclusão ao afirmar que a cozinha local foi o 

principal ou segundo motivo mais importante para a maioria dos visitantes de Córdoba na 

Espanha, ressaltando que esses visitantes são, muitas vezes graduandos que muitas vezes 

ficam na cidade por um período acima da média de tempo. 

McIntosh et al. (1995) apud Fields (2002) utilizam uma tipologia baseada em quatro 

categorias de motivação (física, cultural, interpessoal e relacionada a status e prestígio), onde 

o elemento motivador é a gastronomia: 

• Motivações Físicas: normalmente, os motivadores físicos serão conectados a algum 

tipo de necessidade que não pode ser cumprida na vida diária, tais como relaxamento 

total, uma mudança de clima, ou a oportunidade de experimentar novos alimentos. Por 

exemplo, o consumo de uma dieta balanceada em um hotel fazenda está diretamente 

ligado a possibilidade de impactos positivos na saúde e na condição física do turista. 

• Motivações Culturais: a alimentação tem sido sempre um dos elementos-chave da 

cultura de qualquer sociedade, mas não há dúvida do interesse crescente em alimentos 

na sociedade contemporânea. Ao experimentar novos pratos locais também se 

experimenta uma nova cultura, onde os motivadores culturais levam o turista para 

conhecer e vivenciar a cultura de outras sociedades. Existe melhor maneira do que por 

meio da alimentação? 

• Motivações Interpessoais: ter alguém para compartilhar uma experiência contribui 

para o prazer obtido com a mesma, este relato é muito verdadeiro com relação às 

refeições. Por exemplo, as oportunidades para realizar refeições juntos pode ser maior 

nas férias, onde comer pode assumir uma função social ainda mais forte. Alimentos e 

bebidas são meios para aumentar e facilitar interações sociais, também entre pessoas 

que não se conheciam antes do evento (café da manhã, almoço, happy hour ou jantar). 

• Motivações relacionadas a Status e Prestígio: status e prestígio têm sido aspectos 

importantes da área gastronômica, pois muitos chefs e restaurateurs perseguem 

estrelas Michelin com a mesma dedicação que os turistas colecionam estrelas das 

atrações do Guia Michelin. O Turismo Gastronômico tornou-se uma parte importante 

do estilo de vida da “nova classe média”, onde os destinos de férias estão sendo 

escolhidos em função da gastronomia da região visitada. Uma refeição básica pode 
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proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível ou ainda pode satisfazer o 

status relacionado às motivações como turista, pois permite explorar novas cozinhas e 

alimentos que não são facilmente encontrados no domicílio de origem (casa). 

Segundo Hjalager (2002), o desenvolvimento do turismo gastronômico deve ser 

discutido por meio de um modelo hierárquico de “quatro ordens” que refletem a 

complexidade da cadeia de valor dos alimentos: 

• Primeira ordem (desenvolvimento local): a construção do turismo gastronômico 

baseado na estrutura existente (econômica, redes colaborativas e bases de 

conhecimento); 

• Segunda ordem (desenvolvimento horizontal): adicionando etapas no processo de 

produção e integrando fornecedores (backwards / forwards), mas somente na parte de 

insumos da cadeia de produção; 

• Terceira ordem (desenvolvimento vertical): desenvolver e adicionar elementos de 

operações de serviços para a provisão de materiais; 

• Quarta ordem (desenvolvimento diagonal): reforçar a base de conhecimento dos 

processos da chamada “experiência gastronômica” e criar clusters  “inteligentes” de 

gastronomia na economia. 

Vittersø e Amilien (2011), em estudo realizado na Noruega, concluíram que o turismo 

é uma das formas escolhidas para valorização da comida local e incremento de nicho pelo 

governo do país, juntamente com a rotulagem de políticas e apoio financeiro para diversos 

produtores e processadores. Isto contribuiu para moldar partes importantes do 

desenvolvimento da gastronomia local e do patrimônio de alimentos em um contexto turístico 

específico. Assim, os produtos locais têm muitas vezes atribuído um valor significativo 

simbólico e social que faz supor que: a) a diferença entre o alimento de todos os dias e a 

comida festiva é definitivamente um dos pilares da cultura alimentar da Noruega; e b) o 

reconhecimento de uma identidade cultural local construída na exclusão, exotismo e 

integração de práticas cotidianas. O produto alimentar não é apenas uma lembrança material, 

mas um souvenir “vivo”que pode ser integrado na vida social da casa na volta do turista do 

local visitado.  

No entanto, os resultados sobre o papel da alimentação no turismo não podem ser 

referido como significativo, pois existe a necessidade de mais pesquisas qualitativas em 
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profundidade de dados qualitativos e dados transversais, a fim de entender melhor as 

necessidades e motivações dos turistas em cada setor (TIKKANEN, 2007). 

Almeida, Santos e Guedes (2008) lembram que o ato de comer está associado à cultura 

e proporciona prazer durante a degustação, significando também tradição, pois envolve 

técnicas e habilidades que são passadas de geração em geração. É também uma forma de 

lazer, pois pessoas se deslocam por motivações gastronômicas, não só para degustação, mas 

porque, geralmente, a gastronomia se associa à religiosidade, às festas, aos costumes e 

tradições de um povo. 

A análise da relação entre turismo e gastronomia pode gerar inúmeros estudos 

comparativos e contribuir para a construção de teoria fundamentada na validação de hipóteses 

que possam ser testadas com mais rigor em estágios mais avançados (WALLE, 1997). 

Hjalager e Richards (2002) indicam alguns  exemplos de pesquisas que podem alavancar o 

estado-da-arte na área, tais como: 

• A importância das instituições locais para a criação de ligações inovadoras entre 

gastronomia e turismo; 

• A percepção de comida “estrangeira”e o comportamento adaptativo em casa e na 

localidade turística;  

• O papel do turismo no desenvolvimento de rotas gastronômicas e o desenvolvimento 

de tradições alimentares em localidades específicas; 

• A invenção de novas culturas alimentares para turistas: processos, práticas e 

consequências. 

• Os resultados, em termos de turismo e satisfação do turista, de estratégias de proteção 

da tradição, isolacionista e inovadora de alimentos; 

• As paisagens e sua influência sobre o marketing e percepção da gastronomia. 

 

2.4 Festivais gastronômicos  

  Yaduo (2010) afirma que os festivais gastronômicos são considerados um dos 

segmentos com crescimento mais rápido no turismo com foco na alimentação.  

Etimologicamente o termo festival deriva do latim festum, mas ressalta-se que 

originalmente no latim havia dois termos para os eventos festivos: festum para alegria do 

povo, diversão e meditação e feria que significa abstinência do trabalho em honra dos deuses; 
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ambos usados no plural, festa e feriae, o que indica que naquela época os festivais já duravam 

muitos dias e incluiam muitos eventos (FALASSI, 1987). 

Festivais são um “tempo fora do tempo”, uma dimensão temporal dedicada a 

atividades especiais (FALASSI, 1987). Para Adema (2006), essa característica dos festivais 

não diminui sua importância como parte da vida diária da comunidade anfitriã. Pelo contrário, 

muitas vezes incorporam uma hiperconsciência da vida em comum ou de uma coesão 

idealizada de moradores e visitantes que entram no espírito do jogo, suspendem os rigores e 

os conflitos da vida cotidiana e, por um curto período de tempo, participam como um coletivo 

de indivíduos de uma experiência que reforça a sensação de um passado comum e presente. 

Os festivais podem refletir os sistemas de valores das pessoas, unidas pelos mesmos 

costumes, imagens, memória coletiva, hábitos e experiências, onde a replicação dos festivais 

pode, a cada geração, transmitir algo da sua experiência para a próxima. Além disso, os 

festivais demonstram o chamado senso de comunidade por meio de conexões, pertencimento, 

apoio, capacitação, participação e segurança. Observa-se que as comunidades estão criando 

festivais para enfatizar o valor que se  reconhece nos sentimentos de posse e de pertencimento 

gerado nos residentes, ou seja, os festivais podem ser os guardiões dos valores da comunidade 

(DERRETT, 2003). 

Para Quinn (2006), os festivais inevitavelmente tendem a funcionar como atrações 

turísticas, os turistas são invariavelmente atraídos para festivais, sendo que existe uma relação 

positiva entre o crescimento de festivais e a demanda turística. Para Özdemir e Çulha (2009), 

do ponto de vista do turismo, os festivais motivam os turistas a visitarem um destino, criam 

uma demanda por meio de proposições originais ou de oferecer uma alternativa que pode 

reforçar o objetivo primordial de viajar para um destino particular. Neste contexto, Derrett 

(2003) afirma que os festivais podem ser um investimento a longo prazo para agregar valor e 

princípios na sustentação da sensação indescritível de ser parte de determinada comunidade. 

 

 

 

 

 

 



Figura 7: Representação de influências nos 

Fonte: Derrett (2003, p.52). 
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Derrett (2003) concluiu após analisar quatro estudos de caso que os festivais podem 

Uma melhor compreensão 

turísticos mostra que 

da condição humana (Figura 7):  

de lugar através da 

acolher os visitantes e 

da comunidade e fornece um 

através de canais 

político, com órgãos 

em detrimento de outros 

de prática (QUINN, 
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2006). Provavelmente, parte da culpa por essa inadequação está dentro do próprio festival 

como demonstra o estudo de Di Stefano (2004), onde a partir da análise de 11 festivais 

espalhados pela Itália, Estónia, Suécia e Finlândia, concluiram que a incapacidade de 

demonstrar o papel e o impacto potencial que os festivais têm sobre as comunidades locais foi 

a chave recorrente das falhas críticas. 

Em muitos casos, a comida é a principal razão para a celebração de um festival. 

Festivais oferecem uma oportunidade ideal para turistas e moradores locais de interagir e 

compartilhar experiências. Por exemplo, os agricultores anualmente realizam festivais para 

compartilhar o bom resultado da lavoura/safra. Para os agricultores, o festival é um ritual que 

comemora uma temporada de sucesso e um espaço para compartilhar a riqueza da terra com a 

comunidade local. Esta tradição materializada pela partilha de uma refeição tem sido 

repassada por várias gerações, fazendo com que o festival esteja entranhado na cultura da 

comunidade (ADEMA, 2006; KALKSTEIN-SILKES, 2007).  

Os festivais e eventos são hoje um tema importante e prolífico do turismo, pois os 

mesmos cresceram nas últimas décadas pelo interesse em compreender o seu significado na 

academia (QUINN, 2009). 

Festival gastronômico é um evento com enfoque em uma cultura específica, tendo 
nos alimentos o complemento à retratação almejada. O festival gastronômico é um 
retrato momentâneo de uma localidade, povo e/ou região geográfica, preparado de 
maneira especial, com serviço cuidadoso e com oferta abundante de alimentos 
típicos e característicos da cultura retratada (GREGSON, 2005, p. 49). 

 

Yaduo (2010) lembra que festival gastronômico é um evento ou festa pública com 

foco em determinada comida ou itens  e comportamentos relacionados a comida em foco, 

onde busca-se celebrar a comida local ou reforçar o orgulho, as tradições e as especialidades 

que a comunidade deseja partilhar, mas também pode ser uma atração turística que é criada ou 

restaurada especialmente para os visitantes “de fora" para promover o turismo local e / ou os 

produtos culinários. 

Amaral (2008) cita que os festivais são eventos envolvendo a exposição de produtos, 

muitas vezes associados ao domínio técnico de sua produção por um determinado grupo 

étnico, que elege uma representante anual (rainha, rei e/ou princesa) para divulgar o produto e 

o evento (como na Festa Pomerana, em Pomerode/SC, o Festival da Imigração Alemã, em 

Domingos Martins/ES), oferecendo shows e atrações lúdicas aos visitantes, realizando 

desfiles e competições (como a Festa do Caju, em Tururu/CE, a Marejada, em Itajaí/SC, a 
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Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul/RS, a Festa das Flores, em Joinville/SC e centenas 

de outras) nos quais a participação dos convidados é permitida e estimulada, mediante a 

compra de entradas, tickets, canecas etc. 

Para as comunidades locais, os festivais gastronômicos representam um contexto 

único em que o alimento e os comportamentos associados podem ser elevados a ícones 

culturais. O processo de preparação de um festival gastronômico é rico em significado 

simbólico para a comunidade envolvida, pois as atividades são capazes de invocar sensações 

de bem-estar nas pessoas e sentimentos sobre as experiências alimentares como uma 

identificação emocional por meio da imagem dos alimentos. A encenação dos festivais e a 

realização de rituais relacionados com os alimentos são uma maneira muito eloqüente para 

representar e desfrutar de abundância, fertilidade e prosperidade por parte da comunidade 

local (YADUO, 2010). 

Falassi (1987), além de analisar os aspectos sociológicos e semióticos da culinária 

local, acrescenta que a celebração dos festivais gastronômicos é capaz de criar sentido e 

significado para as ocasiões importantes das comunidades, assim como reforça os laços 

sociais entre os membros da comunidade. Adema (2006) acrescenta que os organizadores de 

festivais criam festivais gastronômicos, na esperança de aproximar as pessoas, ainda que 

temporariamente, para gerar um sentimento de espírito comunitário e de identidade com base 

na acessibilidade percebida nos alimentos. 

Haven-Tang e Jones (2005) lembram que o turismo gastronômico e os festivais 

gastronômicos podem ser usados como veículos por meio dos quais os produtores rurais de 

alimentos e bebidas podem agregar valor à produção, bem como reforçar a identidade local de 

destino e de sua comunidade local. 

De acordo com Kalkstein-Silkes (2007), uma estratégia potencial para reforçar ou 

contribuir para uma marca de um destino seria incorporar cozinha local ou produtos 

alimentares para um festival regional e usá-los como um elemento de marca do destino. A 

vinculação entre cozinhas locais e festivais, tornou-se uma estratégia popular para ajudar o 

turismo ou a base econômica tradicional da região de acolhimento. Por exemplo, o estado da 

Tasmânia, na Austrália, tem desenvolvido uma série de eventos com base em alimentos e 

vinhos, tais como: o Taste of Tasmania e The Great Tasmanian Oyster Riot, desde os anos 

1980. 
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No sul do Brasil, os imigrantes italianos desbravaram uma região no alto da Serra 

Gaúcha, trabalhando em conjunto com outras etnias, especialmente os luso-brasileiros da 

região dos Campos de Cima da Serra, dominaram o ambiente hostil e construíram estradas, 

plantaram e abasteceram seus sonhos por meio do trabalho. A conquista desta civilização é 

comemorada na Festa da Uva, onde a celebração da colheita e dos resultados atrai 

consumidores de outros municípios e estados (FRIGERI, 2009).  

Segundo Amilien e Hegnes (2004), a diferenciação do produto é essencialmente uma 

ferramenta de marketing para os produtores, enquanto que o festival aparece essencialmente 

para promover o local. Esta forma de mediar a ligação do produto alimentar e de localização 

através de festivais é exemplificado por Lewis (1997): o Festival de Aspargos de Stockton nos 

Estados Unidos usa a cultura local e dos gêneros alimentícios, na verdade, uma desculpa para 

criar, ou inventar uma tradição para fins que são, em certa medida, economicamente 

importante para a comunidade, mas não são, realmente culturalmente significativas em 

qualquer sentido local; o festival não ressuscita velhas tradições da área nem de quaisquer 

grupos sub-culturais que residem em Stockton (LEWIS, 1997). 

Hjalager (2002) corrobora ao afirmar que muitos festivais e feiras são inventados e 

têm apenas uma ligação tênue com a agricultura local e processamento de alimentos, por 

exemplo: as tortas de abóbora de Halloween e outros símbolos são comercializados e 

rapidamente se espalham por todo mundo. Os festivais set-ups (móveis) podem se deslocar de 

um lugar para o outro. Feiras e festas permitem a integração de várias atividades periféricas 

comerciais e não-comerciais. Além da apresentação de alimentos e bebidas, possivelmente de 

origem local, tais eventos também disponibilizam utensílios de cozinha e equipamentos de 

processamento de alimentos para exibição e vendas. Festivais também podem apresentar 

sessões de autógrafos de livros de receitas, apresentações de chefs famosos, palestras e 

demonstrações, concursos de culinária, leilões, etc. 

Adema (2006) ressalta que os alimentos e os festivais incorporam simultâneamente as 

culturas tradicionais e contemporâneas, que podem ser pessoais ou comunitárias, locais ou 

globais, dinâmicos ou estáveis. Alimentos e festivais são efêmeras expressões culturais, mas, 

como produtos culturais tangíveis, os efeitos de festivais gastronômicos se estendem para 

além da sua presença física. A associação alimento-terra-lugar estabelecida através de um 

festival gastronômico pode permanecer na imaginação dos residentes locais e visitantes muito 

depois do festival, sugerindo a tenacidade de alimentos como símbolo. 
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Os festivais gastronômicos, principalmente aqueles com características rurais, podem 

se tornar "peregrinações periódicas" por parte dos moradores urbanos que procuram relações 

de amizade, valores verdadeiros e genuínos, raízes e relaxamento fisico e mental, ou seja, 

estas configurações do festival permitem aos turistas que procuram "experiências 

existenciais" que encontrem formas puras ou mais simples de existência em regiões mais 

afastadas dos grandes centros (BESSIÈRE, 1998). 

 

2.5 Reflexões Finais 

 No Quadro 2 são apresentados os atributos encontrados em pesquisas com foco em 

cultura e alimentação, sendo que na sequência é feita uma síntese dos principais aspectos 

evidenciados nos estudos. 

Quadro 2: Atributos estudados em pesquisas com foco em cultura e alimentação 

ATRIBUTO AUTOR 

Idade O'Mahony e Hall (1995); Woortmann (2004); Wadołowska, Zielinska e Czarnocinska 
(2007); Markwick (2009) 

Gênero O'Mahony, Hall (1995); Beardsworth et al. (2002); Wansink, Cheney e Chan (2003) 
Woortmann (2004); Wadołowska, Zielinska e Czarnocinska (2007); Markwick (2009) 

Comida Local 
(geografia, região, 

etc.) 

Petrich (1987); Bessière (1998); DaMatta (2000); Poulain e Proença (2003); Lody 
(2004); Wadołowska, Zielinska e Czarnocinska (2007); Reinhardt (2007);  Almeida, 

Guedes e Santos (2008); Markwick (2009); Gratão e Marandola Júnior (2011); 
Marandola Júnior (2012); Costa (2012); Mascarenhas e Gândara (2012) 

Condições 
Econômicas 

Mintz (1979); Petrich (1987); Flausino (2004); Daniel, Cravo (2005); Hernández (2005); 
Wadołowska, Zielinska, Czarnocinska (2007); Reinhardt (2007); Reinhardt (2007); 

Almeida, Guedes, Santos (2008); Markwick (2009) 

Nível de 
Escolaridade 

Schlindwein (2006); Wadołowska, Zielinska e Czarnocinska (2007); Figueiredo, Jaime e 
Monteiro (2008); Markwick (2009); Moreira, et. al. (2010) 

 
Religião 

Douglas (1979); O'Mahony, Hall (1995); Harris (1998); Dubisch (2001); Mintz e  Du 
Bois(2002); Carneiro (2003); Woortmann (2004);  Lody (2004); Canesqui (2005); 

Maciel (2005); Rozin (2005); Daniel, Cravo (2006);  Santos (2007); Reinhardt (2007); 
Almeida, Guedes e Santos (2008);  Avieli (2009); Markwick (2009) 

Raízes da Família 
(familiaridade) 

Petrich (1987); Beluzzo (2004); Eertmans et al. (2006); Reinhardt (2007); Gimenes e 
Morais (2008); Markwick (2009); Sonati, Vilarta e Silva (2009) 

Memória e 
Nostalgia, 
Memória  
Gustativa 

Proust (1913); Seremetakis (1993); Bessière (1998); Amilien, (2001); Mintz (2001); 
Carneiro (2003); Choo (2004); Santos (2004); Cascudo (2004); Reinhardt (2006); 
Reinhardt (2007); Corção (2007); Barroco, Barroco (2008); Collaço, (2008); Chen 

(2008); Montanari (2008); Nadalini (2008); Markwick (2009); Gimenes (2009); Gratão e 
Marandola Júnior (2011) 

Hedonismo Yeh et al.(1998); Macht, Meininger e Roth (2005); Markwick  (2009); Barszcz e Amaral 
(2010); Marandola Júnior (2012) 

Necessidades 
Biológicas 

Petrich (1987); Mitchell, Hall, (2002); Cascudo (2004); Canesqui (2005); Garcia (2005); 
Medeiros e Santos (2009) 

Cuidados com o 
Corpo e a Saúde 

O'Mahony (1995);Garcia (1997);  Flausino (2004); Vera (2004); Reinhardt (2007); 
Camargo (2008); Markwick (2009) 
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Estilo de Vida 
(status, modismo) 

Bessière (1998); Maricato (2004); Rodríguez-Martín, et al. (2009); Bahl, Gimenes e  
Nitsche (2011); Costa (2012) 

 
Simbolismo 

Bessière (1998); Maciel, Menasche (2003); Sahlins (2003); Woortmann (2004); Maciel 
(2004); Rozin (2005); Carrasco i Pons (2005); Daniel e Cravo (2006); Reinhardt (2007); 

Barroco, Barroco (2008); Woortmann (2008); Chen (2008); Sonati, Vilarta e Silva 
(2009); Gratão e Marandola Júnior (2011); Mascarenhas, Gândara (2012) 

 
Identidade 

Bessière (1998); Poulain e Proença (2003); Maciel (2005); Santos (2007); Reinhardt 
(2007); Schleder (2009); Gratão e Marandola Júnior (2011); Mascarenhas e Gândara 

(2012) 

 
Sociabilidade 

Bessière (1998); Poulain e Proença (2003); Carneiro (2003); Lody (2004); Carneiro 
(2004); Maciel (2004); Woortmann (2004); Canesqui (2005); Rozin (2005); Messer 

(2007); Reinhardt (2007);  Mascarenhas e Gândara (2012) 

 
Festividade 

Bessière (1998); Adema (2006); Reinhardt (2007);  Wandscheer, Souza (2008); Sharples 
(2008); Gimenes (2009); Wandscheer (2009); Yaduo (2010); Bahl, Gimenes e  Nitsche 

(2011);  Mascarenhas e Gândara (2012) 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 

Os motivos de escolha dos alimentos dependem principalmente do sexo e da idade, e 

em menor grau da região de residência, do tamanho de residência, condições econômicas ou 

da educação dos adultos. As mulheres e as meninas mostram maior proatividade com relação 

à saúde nos comportamentos de escolha, preferência e consumo dos alimentos 

(WADOŁOWSKA; BABICZ-ZIELINSKA; CZARNOCINSKA, 2008). Para O'Mahony e 

Hall (1995), as mulheres demonstram maior preocupação com a aparência física e assim 

buscam uma alimentação mais saudável e produtos com baixos índices de gordura, 

carboidratos e calorias. Para Flausino (2004), estar constantemente de dieta para emagrecer é 

a tônica entre as mulheres, mas cada vez é mais expressivo o número de pessoas, homens e 

mulheres, que recorrem a cirurgia de estômago para perder peso. 

 A dieta é um diferenciador entre as classes, pois o que se come mostra quem você é, 

ou seja, sua personalidade, seu grau de instrução, refinamento, seu perfil de consumo. No 

passado, ser gordo era sinal de prosperidade e até de saúde, atualmente ser gordo pode 

interferir na contratação para um emprego, na avaliação de boa aparência, além de denotar 

traços de comodismo, falta de iniciativa ou de autoestima (FLAUSINO, 2004).  

Moreira et. al. (2010) concluiu em sua pesquisa que a educação materna e a duração 

do sono são aspectos que influenciam as crianças no consumo de uma alimentação saudável 

baseada em frutas e legumes. Segundo Schlindwein (2006), o nível educacional também é 

preponderante quando se analisa as despesas com alimentação realizadas pelas mulheres. Na 

análise das equações de dispêndio, a variável “anos de escolaridade da mulher” foi 

inversamente relacionada ao dispêndio com os alimentos “tempo-intensivos”, ou seja, feijão, 

arroz, mandioca, carnes (bovina, suína e de frango) e farinha de trigo. Por outro lado, o estudo 
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apresentou uma relação direta com o consumo dos alimentos “poupadores de tempo”, isto é, 

alimentação fora de casa, alimentos prontos, pão, iogurte, refrigerantes e sucos, o que 

significa que um aumento no custo de oportunidade do tempo da mulher, implica em uma 

redução no dispêndio familiar com os alimentos que demandam um maior tempo de preparo, 

e um aumento no dispêndio com produtos mais práticos, de fácil e rápido preparo. 

 Beluzzo (2004) afirma que a cultura gastronômica revela as tradições, os costumes 

alimentares e os produtos da terra, apontando as diferenças das culinárias regionais, expressas 

através dos hábitos alimentares, das receitas e dos sabores locais. Além disso, a alimentação 

demarca critérios de riqueza ou de pobreza; de abundância ou de escassez alimentar, seja ela 

regional, nacional ou entre as classes sociais. 

O caráter simbólico do alimento está presente nos rituais religiosos de nossa 

sociedade. A Igreja Católica aconselha abstinência de carne e jejum em certas datas 

‘santificadas’, além disso incentiva seus adeptos a participarem do alimento fundamental do 

Cristianismo que é a Eucaristia (corpo e sangue de Cristo) por meio da hóstia e do vinho. A 

gula, entendida como um dos pecados capitais, expressa um controle da Igreja sobre os 

hábitos alimentares (DANIEL; CRAVO, 2005).  

Carneiro (2004) corrobora ao afirmar que a identidade religiosa é, muitas vezes, uma 

identidade alimentar, pois o fato de ser judeu ou muçulmano, por exemplo, reforça a regra do 

não consumo de carne de porco, ser hinduísta é ser vegetariano ou o caso do cristianismo que 

realiza sua cerimônia mais sagrada por meio da ingestão do pão e do vinho, como corpo e 

sangue divinos. A própria origem da explicação judaico-cristã para a queda de Adão e Eva é a 

sua rebeldia em seguir um preceito religioso: não comer do fruto proibido.  

Além do aspecto religioso, vale destacar que as tradições familiares e a oralidade 

permitem a transmissão e a repetição de receitas, que correspondem ao elo de restauração da 

cozinha familiar e tocam no imaginário afetivo de cada indivíduo, pois a origem quase mítica 

de certos pratos recebe uma dimensão afetiva desde a sua preparação até a sua degustação e 

evoca a magia e o espírito do lugar (BELUZZO, 2004). A tradição compartilhada, 

ressignificada e recriada a partir da própria dinâmica cultural do grupo social pode permitir 

uma conexão memorial por meio do preparo e degustação de um alimento, onde estas práticas 

culinárias exprimem mais do que um produto proporcionado pelo aparelho sensorial humano 

(GIMENES; MORAIS, 2008). 
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Macht, Meininger e Roth (2005) reforçam o hedonismo que ocorre normalmente na 

presença de pessoas conhecidas que se envolvem em interações sociais durante a refeição. 

Durante uma refeição hedônica, as pessoas falam sobre os alimentos e suas sensações 

agradáveis durante as refeições, bem como sobre temas não relacionados com a alimentação, 

a refeição é precedida por atividades compartilhadas, tais como o preparo de alimentos. 

 A alimentação tem propriedades nutritivas atendendo às necessidades biológicas do 

Homem (GARCIA, 2005), o que para Canesqui (2005b) representa a lógica “comer para 

trabalhar e viver” que é o significado genérico e instrumental da comida na ideologia da 

classe trabalhadora. Esta intimamente ligada à vida, à recuperação e à garantia da força e da 

resistência para trabalhar e reproduzir socialmente, razão pela qual a alimentação é parte 

desse processo. Para Maciel (2001), na alimentação humana, natureza e cultura se encontram, 

pois se busca o equilibro entre as necessidades vitais e as necessidades da alma.  

Rodríguez-Martín et.al. (2009) afirma que características pessoais como fatores 

psicológicos, nível socioeconômico, níveis de educação e estilos de vida podem determinar 

comportamentos alimentares, enquanto Maricato (2004) reforça a questão da experiência 

social em detrimento da experiência gastronômica nos frequentadores de restaurantes. 

Carrasco i Pons (2005) afirma que a tradição alimentar nos grupos em transformação 

social ou em processo migratório refere-se à origem e à recordação, de alto valor simbólico, e 

se readapta culinariamente, gustativamente, como ponte entre o destino e a situação presente. 

Para Maciel e Menasche (2003), cada região possui hábitos alimentares próprios, mas também 

pratos emblemáticos, que servem como marcadores identitários regionais. Assim, alguns 

pratos costumam ser mais intimamente associados a suas regiões de origem e a seus 

habitantes, por exemplo: o acarajé e o vatapá baianos, o arroz com pequi goiano, o tutu e o 

pão de queijo mineiro, o tucupi e o tacacá do Norte, o churrasco gaúcho.  

A alimentação, quando constituída como uma cozinha organizada, toma-se um 

símbolo de uma identidade, atribuída e reivindicada, por meio da qual os homens podem se 

orientar e se istinguir (MACIEL, 2005). 

Carneiro (2004) lembra que a refeição é um ato social e não privado, pois somente 

ocorre em grupo. Para Woortmann (2004), o caráter simbólico-ritual do comer se expressa 

claramente no hábito de convidar pessoas para jantar em nossa casa, no “jantar fora” em 

determinadas ocasiões, ou no “almoço do domingo”, onde há algo mais em jogo que as 

necessidades nutricionais, mas um princípio da reciprocidade e da comensalidade. 
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 A seguir um relato de um habitante do município de Silveira Martins/RS no qual é 

realizada uma festividade gastronômica: 

Essas festas sempre foram comuns entre as comunidades próximas aqui de Silveira 
Martins, nossos pais, avós e bisavós reuniam-se com os vizinhos e comiam as 
mesmas coisas que temos no filó Italiano de hoje, a diferença é que agora 
conseguimos abranger muito mais gente, até mesmo parentes que foram embora do 
município, mas que voltam para nos visitar, participar da festa e saborear a comida 
(WANDSCHEER; SOUZA, 2008, p.8). 

 

Para Wandscheer e Souza (2008), as festividades de Silveira Martins podem ser 

vislumbradas como festividades típicas da cultura local, ou seja, voltados aos padrões ítalo-

brasileiro dos colonizadores, mantendo sua gastronomia, folclore e outros hábitos peculiares 

capazes de passar por gerações, independente de situações políticas ou econômicas, 

mantendo-se enquanto hábitos ou “praxe”.  

O quadro 3 apresenta uma síntese dos trabalhos com foco na temática Festivais 

Gastronômicos. 

Quadro 3: Pesquisas com foco em festivais gastronômicos 

AUTOR TEMAS ABORDADOS TIPO DE PESQUISA 

 

Molloy (2002) 

Revisou os festivais regionais realizados no sul da Austrália para 
verificar como o grau de envolvimento da comunidade influencia o 
desenvolvimento do evento e se a localização tem influência sobre 
esta participação. 

 

Pesquisa qualitativa 

 

Adema (2006) 

Explorou a simbolização deliberada dos alimentos como ícones de 
lugar e identidade da comunidade por meio de uma análise de 
produtos emblemáticos de determinada localidade nos Estados 
Unidos. 

 

Pesquisa qualitativa 

 

Kalkstein-Silkes 
(2007) 

Examinou a comida e seus elementos correlacionados (ingredientes, 
receitas, costumes culinários, etc.) em festivais gastronômicos, 
realizados no estado de Indiana nos Estados Unidos, como uma 
forma única de turismo gastronômico e como um reforço de imagem 
do destino.  

 

Pesquisa qualitativa. 

Método de estudo de 
caso 

 

Wandscheer e 
Souza (2008) 

Abordaram as festividades e práticas alimentares juntamente com 
outros elementos peculiares no município de Silveira Martins (RS), 
de forma a visualizar a identidade cultural e as simbologias dos 
habitantes locais. 

 

Pesquisa descritiva e 
qualitativa 

 

Néry (2008) 

Avaliou a geração de resíduos sólidos em um festival gastronômico, 
que faz parte de um calendário turístico há mais de 19 anos 
(Festiqueijo – Festival Gastronômico realizado em Carlos Barbosa / 
RS). 

 

Pesquisa exploratória. 

 Método de estudo de 
caso 

 

Hede (2008) 

Examinou as maneiras como os festivais de comida e vinho, 
realizados na cidade de Victoria na Austrália, colaboram com seus 
stakeholders. Os resultados (impactos) foram categorizados como 
sociais, econômicos e ambientais para as comunidades locais. A 
autora verificou também que existem sinergias entre esses resultados.  

 

Pesquisa exploratória. 
Método de estudo de 

caso 
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Sharples e Lyons 
(2008) 

Investigaram durante quatro anos o Festival Gastronômico da cidade 
de Ludlow na Inglaterra. Os autores focaram o estudo no 
planejamento do evento, estratégias e implicações para os 
stakeholders. 

 

Pesquisa qualitativa 

 

 

Sharples (2008) 

Realizou estudo sobre os Festivais de Maçãs realizados nos Estados 
Unidos. O estudo apontou a importância cultural e econômica em 
termos de escala local, regional, nacional e internacional. 

 

Pesquisa qualitativa 

 

 

 

Crispin e Reiser 
(2008) 

Realizaram dois estudos de casos em Festivais Gastronômicos 
realizados na Tasmânia (Taste of Tasmânia na cidade de Hobart e 
Festivale na cidade de Launceston). Os festivais começaram faz 15 
anos e geraram benefícios sócio-econômicos (oportunidades de 
emprego, aumento da venda dos produtos locais e consequentemente 
a valorização local para a sua comunidade). 

 

Pesquisa exploratória. 

 Método de estudo de 
caso 

Medeiros e Santos 
(2009) 

 

Investigaram alguns dos reflexos (positivos e negativos) gerados 
pelos Festivais Gastronômicos nos empreendimentos participantes na 
cidade de Belo Horizonte – MG. 

Pesquisa exploratório-
descritiva 

Mason e Paggiaro 
(2009) 

Estudaram sobre a motivação dos turistas para visitar os Festivais 
Gastronômicos em Veneza na Itália.  

Pesquisa qualitativa 

 

 

Gimenes (2009) 

Realizou estudo no estado do Paraná para verificar a importância dos 
eventos de caráter gastronômico (principal ou complementar) no 
contexto da oferta turística paranaense, propiciando momentos de 
comensalidade, sociabilidade e de lazer que incrementam a 
experiência turística e podem se converter em importantes estratégias 
de desenvolvimento turístico para os destinos em que acontecem. 

 

 

Pesquisa qualitativa 

 

Lucena (2009) 

Analisou o ritual do banquete na Festa do Rosário de Silvianópolis 
(MG), a manutenção de tradições, as sociabilidades e a 
convivialidade entre moradores. 

 

Pesquisa qualitativa 

 

Baccon (2009) 

Identificou as características do Festiqueijo na cidade Carlos Barbosa 
(RS) como atrativo turístico e os elementos que promovem a cultura, 
as empresas e o turismo. 

Pesquisa exploratória e 
qualitativa. Método de 

estudo de caso. 

Wandscheer 
(2009) 

Analisou a atividade turística no município de São Francisco de 
Paula (RS) tomando como ponto de partida a Festa do Pinhão. 

Pesquisa qualitativa, 
descritiva e observação 

 

Barczsz e Amaral 
(2010) 

Analisou a relação entre o turismo e a gastronomia, tendo como foco 
apresentar o motivo que leva os munícipes e os turistas a visitarem os 
eventos gastronômicos na cidade de Campo Mourão (PR). 

 

Pesquisa qualitativa 

 

Muhammad et. al. 
(2010) 

Abordaram a modernização, transformações ou mudanças na 
alimentação em festivais étnicos na Malásia e qual o impacto sobre as 
perspectivas sociológicas especialmente para a nova geração. 

 

Pesquisa qualitativa 

 

 

Yaduo (2010) 

Analisou as características dos visitantes de um Festival 
Gastronômico (9th China (Hefei) Crawfish Festival) realizado em 
Hefei na China e os determinantes de seus gastos no festival. A 
autora desenvolveu um modelo conceitual para delinear as 
correlações entre os padrões de gastos no festival e os níveis de 
motivação dos visitantes. 

 

 

Pesquisa exploratória e 
qualitativa 

 

Alexander, Lee e 
Kim (2011)  

Verificaram os determinantes da permanência dos visitantes durante 
a noite em um destino e se há efeito da interação entre as 
características individuais e da distância em número de horas com 
relação a permanência no destino no meio-oeste no Estados Unidos. 

 

Pesquisa qualitativa 
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Fontes (2011) 

Buscou apresentar algumas possíveis vertentes analíticas para uma 
melhor compreensão do que a Festa do Tomate em Paty do Alferes 
(RJ) representa (ou não) para a sociedade que a produz. 

 

Pesquisa etnográfica 

 

Bortnowska e  
Marinho (2012) 

Estudo de caso sobre os principais festivais gastronômicos do Vale 
dos Vinhedos no Rio Grande do Sul por meio de levantamento 
bibliográfico de trabalhos acadêmicos. 

Pesquisa qualitativa e 
bibliométrica 

 

Mascarenhas e 
Gândara (2012) 

Analisaram as festas da colheita realizadas nas colônias Castrolanda e 
Terra Nova, representantes das etnias holandesa e alemã, no 
município de Castro (PR), verificando suas características culturais, 
tipicidade alimentar e o uso para o turismo. 

Pesquisa analítica, 
qualitativo, descritiva e 

exploratória 

 

Bortnowska, 
Alberton e  

Marinho (2012) 

 

Identificaram e analisaram os estudos que abordaram as festas 
gastronômicas na Serra Gaúcha-RS por meio de levantamento 
bibliográfico de trabalhos acadêmicos (artigos, teses e dissertações), 
no período entre 2001 e 2012, para compreender as relações entre 
temas, tais como: identidade cultural, memória e patrimônio local, 
festas, Turismo, gastronomia. 

 

Pesquisa qualitativa e 
bibliométrica  

Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 
 

Interessante observar que em nenhum dos trabalhos apresentados no Quadro 3 existe uma 

investigação com o objetivo de analisar o comportamento dos atributos envolvidos em 

pesquisas sobre cultura e alimentação (Quadro 2) e como estes se comportam em uma festa 

gastronômica. Sendo assim, pretende-se analisar os atributos com foco em cultura e 

alimentação (idade, gênero, comida local, condições econômicas, nível de escolaridade, 

religião, raízes da família, memória gustativa, hedonismo, necessidades biológicas, cuidados 

com a saúde, estilo de vida, simbolismo, identidade, sociabilidade e festividade) na Tirolerfest 

de Treze Tílias/SC. 
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3 METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos desta dissertação foram definidos como sujeitos da pesquisa 

os residentes, os turistas e os organizadores da Tirolerfest em Treze Tílias/SC. O 

planejamento das entrevistas da Tirolerfest encontra-se no Apêndice A. Para realizar a 

pesquisa in loco foi necessária à análise do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) que toma por base a Resolução Nº 196 do 

Conselho Nacional de Saúde de 10 de outubro de 1996 (Anexo A), a qual aponta às diretrizes 

e às normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Vale 

ressaltar que o projeto de pesquisa foi registrado na Plataforma Brasil3 (Apêndice B) e que o 

parecer do CEP encontra-se no Anexo B. Além disso, para comprovar a transparência e a 

ética da pesquisa foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que 

foi devidamente assinado pelos entrevistados (residentes, turistas e organizadores dos 

Festivais Gastronômicos) e encontra-se no Apêndice C e um Termo de Anuência para a coleta 

de dados desta pesquisa (Apêndice D). Neste capítulo serão abordados os seguintes tópicos: 

design da pesquisa, instrumentos de coleta de dados, tamanho da amostra, processamento de 

coleta de dados e análise de dados.  

 

3.1 Design da pesquisa 

Segundo Dencker (2000), a pesquisa exploratória procura aprimorar ideias ou 

descobrir intuições por meio de um planejamento flexível envolvendo em geral levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes e análise de exemplos simples.  

Dencker (2000) lembra que a metodologia cientifica permite, mediante a observação 

sistemática e controlada de determinados elementos ou ocorrência (variáveis 

operacionalizadas), selecionadas a partir de concepção teórica acerca do objeto de estudo, 

uma percepção aproximada da natureza dos fenômenos observados. A observação dos 

fenômenos sociais, feita de maneira intensiva, a qual implica a participação do pesquisador no 

universo de ocorrência desses fenômenos, é uma metodologia do tipo qualitativa (DENCKER, 

2000). 

                                                             
3 “A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para 
todo o sistema CEP/Conep. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - 
desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela Conep, quando necessário - possibilitando inclusive o 
acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando 
concluídas)” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 
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A palavra qualitativa implica uma ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre os 

processos e os significados que não são examinados ou medidos experimentalmente em 

termos de quantidade, volume, intensidade ou frequência (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

Para Rivero (1999) a pesquisa qualitativa se caracteriza pelos enfoques definidos 

como pesquisa participativa, a pesquisa ação, a pesquisa etnográfica, o estudo de caso; 

embora já exista disponível alguma literatura, não temos conhecimento de uma obra que 

reúna informações técnicas a respeito de princípios capazes de permitir que tais enfoques, 

possam se apresentar com uma identidade bem mais definida e não apenas como um enfoque 

dentro da pesquisa denominada qualitativa.  

Para Denzin e Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que 

localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas para os autores, transformam o 

mundo em uma série de representações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, as 

conversas, as fotografias, as gravações e os lembretes. Nesse nível, a pesquisa qualitativa 

envolve uma abordagem naturalista e interpretativa, o que significa que seus pesquisadores 

estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos 

em termos dos significados que as pessoas a eles conferem (DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Para Denzin e Lincoln (2006) os pesquisadores qualitativos ressaltam a natureza 

socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e 

as limitações situacionais que influenciam a investigação. Esses pesquisadores enfatizam a 

natureza repleta de valores da investigação. Buscam soluções para as questões que realçam o 

modo como a experiência social é criada e adquire significado. No Quadro 3 apresentado no 

Capitulo 2 é feita uma síntese das pesquisas com foco em festivais gastronômicos. 

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

As pesquisas qualitativas caracterizam-se pela utilização de metodologia múltiplas, 

sendo as mais utilizadas a observação (participante ou não), a entrevista em profundidade e a 

análise de documentos (DENCKER, 2000). 

Nesta pesquisa a coleta de dados foi feita por meio de:  

a) entrevista semi-estruturada com questões abertas  
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Segundo Boni e Quaresma (2005) as entrevistas semi-estruturadas combinam 

perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto. O pesquisador segue um conjunto de questões previamente definidas, mas em um 

contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento 

para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa 

fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 

recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha 

dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o 

volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior para o tema, intervindo a 

fim de que os objetivos sejam alcançados (BONI; QUARESMA, 2005).   

Para Boni e Quaresma (2005), as entrevistas abertas atendem principalmente 

finalidades exploratórias e são muito utilizadas para o detalhamento de questões e formulação 

mais precisas dos conceitos relacionados. Em relação a sua estruturação, o entrevistador 

introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o tema sugerido. É uma 

forma de poder explorar mais amplamente uma questão. As perguntas são respondidas dentro 

de uma conversação informal. A interferência do entrevistador deve ser a mínima possível, 

este deve assumir uma postura de ouvinte e apenas em caso de extrema necessidade, ou para 

evitar o término precoce da entrevista, pode interromper a fala do informante. A entrevista 

aberta é utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior número possível de informações 

sobre determinado tema, segundo a visão do entrevistado, e também para obter um maior 

detalhamento do assunto em questão (BONI; QUARESMA, 2005). Ainda para esses autores, 

a principal vantagem da entrevista aberta e também da semi-estruturada é que essas duas 

técnicas quase sempre produzem uma melhor amostra da população de interesse.  

Sendo assim, na presente pesquisa buscou-se uma abordagem que estimulasse relatos 

livres dos entrevistados (residentes, turistas e organizadores), mas buscando garantir que as 

questões definidas pelo roteiro prévio (Apêndice E) fossem respondidas. Os organizadores 

responderam as mesmas questões direcionadas para os residentes e os turistas, pois o objetivo 

não era abordá-los com questões sobre planejamento, retorno financeiro, qualidade dos 

serviços, treinamento dos recursos humanos, recursos de infra-estrutura ou parcerias público-

privadas, mas verificar se os organizadores tinham uma visão diferenciada da influência das 

festas gastronômicas na gastronomia local tendo como base o alinhamento entre cultura e 

alimentação.   
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Observou-se durante as entrevistas que existe uma interpretação da realidade pelo 

entrevistado que utiliza sua experiência pessoal para posicionar-se e produzir concepções da 

realidade que fundamentam suas respostas e assim vale destacar alguns aspectos encontrados 

durante as entrevistas. 

As entrevistas realizadas com pessoas idosas foram transformadas num relato próprio 

da “história de vida”, para Bosi (1983) estes relatos são uma elaboração intelectual específica, 

porque é o produto de um pensar que é refletir e recordar por meio da memória, onde no caso 

especifico dos idosos existe o sentimento de lembrar e contar para os mais jovens a sua 

história, de onde eles vieram, o que fizeram e aprenderam, ou seja, se tornam a memória da 

família, dos amigos e da sociedade. 

Para Louro (1990), os idosos frequentemente não têm quem os escute ou pelo menos 

quem atribua importância à sua fala. Assim, a atenção e o interesse do pesquisador são por 

eles valorizados e, em contrapartida, a investigação se enriquece. Tal percepção pode ser 

verificada pela fala de um idoso no estudo de Bosi (1983, p. 107) "Veja, hoje a minha voz 

está mais forte do que ontem, já não me canso a todo instante. Parece que estou 

rejuvenescendo enquanto recordo". Thompson (1984) salienta ainda que os idosos, com 

exceção talvez das figuras "públicas", mostram-se mais dispostas a falar de fatos pouco 

louváveis de sua vida passada do que na época em que os viveram, até mesmo quando isto se 

refere a delitos. 

Apesar das vantagens apresentadas nas entrevistas com idosos quando se busca um 

registro histórico, não podemos deixar de apresentar algumas limitações da idade avançada 

que leva a questionar a confiabilidade da memória. Para Louro (1990), a seletividade da 

memória, a repressão dos fatos indesejáveis, o esquecimento, etc. não são restrições 

desprezíveis, mas delas não escapam também os documentos escritos. Para o autor, se registra 

o que se quer registrar (basta prestar atenção aos jornais de hoje, às atas de reuniões 

universitárias, aos relatórios governamentais), ou seja, os documentos fornecem usualmente a 

versão dos grupos hegemônicos. Neste contexto, "esquecimentos" e "seleções de texto” 

ocorrem na forma escrita ou oral e de forma intencional ou não. 

Outro fator importante observado durante as entrevistas foi a “disponibilidade em ser 

entrevistado” demonstrada pelas pessoas do sexo feminino em detrimento do sexo masculino, 

independente da idade do entrevistado. Para Louro (1990), talvez seja uma armadilha supor 

um discurso masculino e outro feminino, mas em muitas culturas, como na nossa, aos homens 
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é tradicionalmente vedado externalizar seus sentimentos (“suas fraquezas”) e às mulheres é 

consagrado esse domínio. 

Neste contexto, observou-se uma variabilidade muito grande no tempo de resposta do 

questionário aplicado, pois foram possíveis entrevistas com duração de duas horas e relatos 

com 15 minutos de duração, tempo este influenciado por fatores, tais como: riqueza da 

história de vida do entrevistado, disponibilidade em ser entrevistado, prolixidade e 

consistência na exposição dos temas abordados, etc. Quando houve necessidade, foram 

realizados outros encontros para construir uma relação mais informal e espontânea e assim 

complementar ou confrontar as informações obtidas no primeiro encontro. 

Para minimizar os problemas percebidos durante as entrevistas foi feito um diário de 

campo por meio de um caderno de anotações para registrar as observações da aplicação dos 

questionários, que segundo Baccon (2009) devem ser registros sistemáticos das observações e 

elaborados na forma de notas de campo de modo que a observação tenha valor em 

objetividade científica. Sendo assim, se examina aquilo que as pessoas fazem, isto é, aquilo 

que o pesquisador observa de perto e de forma direta, com a intenção de compreender o modo 

de organização da vida cotidiana (ARNAIZ, 2005). 

Outra ajuda na coleta de dados foi a utilização de gravador de som, pois conforme 

afirma Angrosino (2009, p. 68) “a gravação é um modo de assegurar a exatidão do que é dito 

e, é essencial ter a fala verdadeira pronta para ser ouvida novamente”.  

 

b) observação participante 

Para Queiroz et al. (2007), a observação participante é um processo com a presença do 

observador com o objetivo de realizar uma investigação cientifica, na qual o observador está 

face a face com os observados, onde a observação ajuda o pesquisador na obtenção da 

informação na ocorrência espontânea do fato. Para Minayo (2004) a observação participante é 

uma técnica utilizada pelos pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa, onde o 

pesquisador se torna parte do grupo observado e interage por longos períodos com os sujeitos 

na busca de compartilhar o seu cotidiano para sentir o significado de determinada situação.  

No contexto desta dissertação, vale reforçar a citação de Carlsen (2006) que menciona 

que a observação participante é valiosa para documentar elementos-chave da experiência de 

um evento, ou seja, no registro pelo observador do estado das pessoas que participam do 
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evento: expectativa, excitação ou aborrecimento em momentos distintos da programação ou 

períodos do dia. Nos eventos culturais, as vantagens da observação participante podem ser: 

um método discreto que não influencia na diversão dos visitantes; simula e documenta a 

experiência do visitante do evento; pode servir para incrementar os resultados de outras 

pesquisas com os visitantes e possibilitar a triangulação de dados (CARLSEN, 2006). 

Observou-se que o fato da pesquisadora interagir com os entrevistados durante a 

Tirolerfest ocasionou por parte destes uma participação mais consistente ao responder os 

questionamentos e uma preocupação em satisfazer as necessidades da entrevista. Acredita-se 

que o fato da pesquisadora participar dos grupos de dança, usar roupas típicas e “ajudar” na 

preparação dos pratos típicos durante a Tirolerfest permitiu quebrar possíveis barreiras que 

poderiam ocorrer nas entrevistas com a população local (residentes e organizadores). Os 

registros (fotografias) podem ser consultados no Apêndice F. 

 

c) observação não-participante  

A observação não-participante, enquanto técnica qualitativa de investigar uma 

realidade, objetiva observar as atitudes e ações diversas dos sujeitos que estão sendo alvo de 

investigação para compreender determinada temática ou esclarecer pontos obscuros. Nesse 

tipo de pesquisa o investigador não participa ativamente da situação, apenas “assiste” as ações 

dos sujeitos (FERREIRA; SAMPAIO, 2005), ou seja, o investigador não interage de forma 

alguma com o objeto de estudo no momento em que se realiza a observação e/ou recolha dos 

dados (GOMES, 2009). 

 Angrosino (2009, p.57) ressalta que “algumas técnicas de observação são consideradas 

não participantes ou não intrusivas, e isso tradicionalmente significa que os informantes não 

sabem que estão sendo observados”. Esse mesmo autor destaca que que os observadores não 

são vistos e nem notados. Pensava-se que tal papel representava uma espécie de ideal de 

objetividade, embora isso seja bastante rejeitado porque se presta à dissimulação, conduzindo 

a impasses éticos que os pesquisadores contemporâneos tentam evitar.  

A pesquisadora, no segundo dia da pesquisa in loco, ao entrevistar alguns residentes 

percebeu que os mesmos já sabiam da sua “identidade” e o motivo de sua estadia na cidade. 

As motivações e razões das realizações das entrevistas literalmente se espalharam pela cidade 

(boca-a-boca). Sendo assim, a observação não-participante foi utilizada para momentos 

específicos da festa, como por exemplo, observar a frequência de escolha de pratos típicos 
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pelos frequentadores da festa ou a percepção da pesquisadora com relação a variedade de 

oferta de comida típica em relação a pratos convencionais do dia-a-dia e fast-food. 

 

d) dados visuais (fotografias)  

Para Sartorio (2011) o uso da fotografia ocorre como estratégia para mobilizar a 

exposição de visões de mundo na coleta de dados qualitativos entre sujeitos mais difíceis de 

serem abordados, pois sendo cientes do ‘politicamente correto’ poderiam emitir discursos 

‘esperados’. A foto, usada em entrevistas projetivas, permite uma maior interação com o 

pesquisador, ainda que resultando, paradoxalmente, na sua ‘quase’ ausência do cenário. Seu 

lugar fica tomado pela foto e o sujeito ficou mais à vontade para expor seu ponto de vista. 

No caso deste trabalho, o uso do recurso fotográfico foi utilizado com a função de 

registro (Apêndice F), na qual segundo Silva e Koller (2002) a fotografia tem o papel de 

documentar determinada ocorrência, fotografa-se um evento durante o seu acontecimento e, 

posteriormente, esta imagem é tomada como um dado de pesquisa na análise específica do 

“motivo fotográfico”, isto é, da ação, pessoa ou objeto fotografados.  

Segundo Silva (203) “a fotografia pode funcionar como testemunho, pois atesta a 

existência de uma realidade; porém, por si só, não lhe atribui sentido, o qual precisa ser 

buscado em referências que dêem conta do seu contexto”. 

 

3.3 Sujeitos da pesquisa 

Segundo Baccon (2009), por tratar-se de uma pesquisa de corte qualitativo, não há um 

número preestabelecido ou um percentual determinado obtido em função do número total de 

participantes; deve-se realizar um número específico de entrevistas de modo a validar a 

pesquisa. 

Angrosino (2009) reforça que a amostra deve refletir a heterogeneidade do grupo que 

está sendo estudado. Se for uma população muito diversificada então haverá necessidade de 

entrevistar e observar mais para certificar-se de que se tenha uma boa visão geral de todos os 

diferentes elementos dentro do grupo. Em um grupo puramente homogêneo, um estudo de 

caso de uma única pessoa seria uma “amostra” legítima, mas como a maioria das 

comunidades estudadas são diversificadas em maior ou menor grau, se deve estar consciente 

da gama de verificações e incluir entrevistas e observações que reflitam esta verdade. 
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Neste estudo foram entrevistados 158 pessoas que respondem pelos grupos de 

organizadores e turistas da Tirolerfest; residentes de diferentes faixas etárias de Treze Tílias 

para triangular informações com grupos distintos e assim compor um quadro analítico sobre a 

visão da influência das festas gastronômicas na manutenção da cultura e alimentação local. 

Essa ideia é compartilhada por Derrett (vide a Figura 7) que analisa a relação de residentes e 

visitantes em uma determinada localidade para analisar os contextos sociais e culturais. 

Quadro 4:  Número de participantes entrevistados 

GRUPO NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Gestão e Organização dos Eventos4 6 

Turistas 10 

Residentes 142 

TOTAL 158 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 
 

Sendo assim, houve a necessidade de entrevistar pessoas do poder público com 

percepções distintas sobre o significado das festas gastronômicas para o município de Treze 

Tílias e por outro lado acompanhar o processo histórico por meio de entrevistas com pessoas 

(organizadores, empresários, turistas e residentes) que tenham vivido este processo em 

diferentes períodos. Conforme salientado anteriormente, houve variação da duração do tempo 

de entrevista (entre 15 minutos e 2 horas), mas vale enfatizar que os relatos de curta duração 

foram importantes para a construção do cenário apresentado sobre a influência dos festivais 

gastronômicos na gastronomia local de Treze Tílias e reforçaram percepções de outras 

entrevistas com tempo de duração maior, mas com necessidade de recortes no texto para 

efetivamente agregar valor ao objetivo desta pesquisa, ou seja, não é o tempo de duração da 

entrevista que gera qualidade e consistência a informação.  

 

3.4 Processamento de coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada na cidade de Treze Tílias em duas festas: Festival 

Gastronômico (estudo piloto do roteiro de entrevista) e Tirolerfest (pesquisa). O planejamento 

das entrevistas da Tirolerfest encontra-se no Apêndice A. O Festival Gastronômico aconteceu 

nos dias 21-29 de Julho de 2012 e a Tirolerfest ocorreu nos dias 11-14 de Outubro de 2012. 

Maiores detalhes sobre os festivais serão descritos no Capitulo 4. 

                                                             
4
 Prefeito de Treze Tílias, Secretária Municipal de Turismo de Treze Tílias; Consulado Honorário da Áustria em 

Treze Tílias; Padre da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Representante da Secretaria do 
Turismo, Indústria e Comércio de Treze Tílias; Associação de Turismo de Treze Tílias. 
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Dificilmente se pode trabalhar o material coletado sob a forma oral, apenas ouvindo as 

fitas gravadas, existe a necessidade de transcrever as fitas em textos escritos para facilitar a 

análise. Para Louro (1990) trata-se de um trabalho dispendioso (em tempo e dinheiro), pois 

dificilmente o gravador capta as risadas, as interjeições e os silêncios ou mesmo uma 

linguagem gestual baseada em olhares, sorrisos e trejeitos, o autor ainda afirma Como integrar 

tudo isto? Como registrar por escrito com fidelidade a fala do entrevistado? 

Joutard (1984) ressalta que a resposta depende do tipo de investigação, pois quando o 

objetivo prioritário é reunir informações sobre uma técnica, condições de vida ou horários de 

trabalho, a transcrição pode se afastar mais da linguagem oral; mas se a intenção é recriar um 

"ambiente", torna-se vital o registro de todas as alterações e nuances da fala do entrevistado. 

Nesta pesquisa, optou-se pelo registro fiel dos entrevistados, pois a riqueza muitas 

vezes está nas entrelinhas da “história de vida” do entrevistado, sendo assim é conveniente o 

registro da fala e das dificuldades ou circunstâncias da fala para tornar mais rico o texto dos 

depoimentos realizados. Além disso, as fotografias foram tiradas com o objetivo de “facilitar” 

a interação entre entrevistado e pesquisador durante a realização da entrevista, bem como para 

o registro de ocorrências consideradas importantes no decorrer das festas gastronômicas de 

Treze Tílias. 

 

3.5 Análise de dados  

Para Marcolino e Mizukami (2008), no processo de análise dos dados, em um primeiro 

momento, após a leitura de todos os relatos escritos das sessões de atendimento, procura-se 

identificar os trechos em que houve indícios de reflexão. A análise de dados foi realizada de 

forma narrativa e escrita a partir das evidências das observações e entrevistas, o roteiro da 

entrevista encontra se no Apêndice E. A inserção de trechos das falas dos observados, 

coletadas durante o trabalho de campo, no texto etnográfico é um recurso largamente utilizado 

pela antropologia e vem sendo também empregada em textos de estudos organizacionais 

(ANDION e SERVA, 2006). 

Segundo Andion e Serva (2006) um aspecto digno de destaque, pois muitas vezes 

constitui um desafio ao pesquisador é a busca de um estilo e de uma forma para elaborar o 

texto. Para Duarte (2004) a interpretação de entrevistas abertas ou semiestruturadas pode 

ocorrer por meio do uso de análises temáticas em função de ser uma forma de “encurtar o 

caminho” do pesquisador, ou seja, pode-se tomar o conjunto de informações coletadas junto 
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aos entrevistados e organizá-las em eixos temáticos articulados aos objetivos centrais da 

pesquisa. 

Na análise se buscou alinhar a teoria que deu suporte para a investigação (Quadro 2) e os 

dados coletados para atingir o objetivo proposto e indicar os caminhos e as possibilidades, 

pois senão o texto seria simplesmente uma crônica ou narrativa. Na realidade, a investigação 

analisa o comportamento dos atributos envolvidos em pesquisas sobre cultura e alimentação e 

como estes se comportam em uma festa gastronômica (Tirolerfest). O Quadro 5 apresenta 

uma síntese dos atributos analisados que em alguns casos foram agrupados para facilitar a 

análise dos atributos com foco em cultura e alimentação na Tirolerfest de Treze Tílias/SC 

(tópico 4.2 do capitulo 4). 

Quadro 5: Atributos analisados 

ATRIBUTOS 

Idade (Grupo 1) Gênero (Grupo 1) Comida Local (Grupo 2) Condições Econômicas 

Nível de Escolaridade Religião Raízes da Família (Grupo 2) Memória Gustativa (Grupo 2) 

Hedonismo Necessidades Biológicas Cuidado com a Saúde Estilo de Vida (Grupo 3) 

Simbolismo (Grupo 4) Identidade (Grupo 4) Sociabilidade (Grupo 3) Festividade (Grupo 3) 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 
 

  Para Louro (1990), no diálogo da realidade aprendida com a teoria constrói-se o 

conhecimento, onde a história é analisada, articulada à história dos outros, interpretada no seu 

tempo e no sentido de sua época, na busca de uma compreensão mais global. A apresentação 

formal da pesquisa ocorre por meio de um texto que haja integração das falas dos 

entrevistados, do referencial teórico e das reflexões do pesquisador. Neste recorte, haverá 

obviamente a intervenção do pesquisador e assim se torna indispensável que fique claro o 

responsável por todas as afirmações do texto, ou seja, até onde vai o depoimento, e em que 

momento fala aquele que realizou a pesquisa. Neste contexto, a conservação das fitas e dos 

registros integrais dos depoimentos é aconselhável, pois outras investigações poderão ser 

feitas a partir deles, mas na tarefa de preservar a memória sempre existe uma seleção por parte 

do pesquisador, o que já fica evidente na escolha do objeto de conhecimento, na problemática 

proposta, nas questões que busca responder (LOURO, 1990). 

Para Duarte (2004), a construção de um novo texto, que articula as falas dos diferentes 

atores (teoria, entrevistados e pesquisador) promove uma espécie de “diálogo artificial” entre 

as partes para aproximar respostas semelhantes, complementares ou divergentes de modo a 



81 

 

identificar recorrências, concordâncias, contradições, divergências etc., onde o pesquisador 

deve atribuir sentido ao mosaico construído. Entretanto, a fala do entrevistado tem valor 

quando tomada como fonte de conhecimento e não deve ser utilizada como simples ilustração 

das teorias explicativas, ou seja, os relatos coletados podem refutar as ideias que o 

pesquisador tinha a respeito do problema de pesquisa. Sendo assim, é necessário estar aberto 

às surpresas, ao imprevisível e ao imponderável que emergem do trabalho de campo, mesmo 

que obrigue a rever conceitos e a refazer o caminho trilhado, pois dar espaço para o novo é o 

que justifica a realização de pesquisas empíricas e o que as torna tão fascinantes e necessárias 

ao contexto, um tanto enrijecido e repetitivo, em que vêm sendo realizados boa parte dos 

estudos (DUARTE, 2004). 

 

  3. 6  Esquema geral da pesquisa 

A Figura 8 apresenta a esquema da pesquisa com os objetivos específicos e como 

foram alcançados os resultados por meio das etapas desta dissertação. 

Figura 8: Esquema geral da pesquisa 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 

 

 

 

Objetivo 1: 
 Identificar os atributos 

envolvidos no alinhamento 
entre cultura e 
alimentação. 

 

Objetivo 2: 
 Realizar estudo na 

Tirolerfest de Treze Tílias/SC 
para evidenciar o grau de 
importância dos atributos 
relativos ao alinhamento 

entre cultura e alimentação. 
 

Objetivo 3:  
Delimitar o cenário de 
relevância dos festivais 

gastronômicos como 
catalisador da gastronomia 
local, a partir da Tirolerfest 

de Treze Tílias/SC. 

Etapa 1: 
Pesquisa Bibliográfica 

(artigos científicos, 
dissertações, teses e 

livros). 

Etapa 2: 
Entrevistas com residentes 

de Treze Tílias e 
organizadores e turistas da 

Tirolerfest. Observações com 
registros fotográficos. 

Análise dos atributos por 
meio da fundamentação 

teórica. 

Etapa 3: 
Utilizar o resultado das 
etapas anteriores para 
construir o cenário de 

relevância dos festivais 
gastronômicos como 

catalisador da 
gastronomia local, a 

partir da Tirolerfest de 
Treze Tílias/SC. 

Etapa 4: 
Conclusões do trabalho com 

sugestões e limitações. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

  Neste capitulo serão apresentadas a História, as festas gastronômicas e os resultados 

da pesquisa realizada durante o I Festival Gastronômico (estudo piloto do roteiro de 

entrevista) e a Tirolerfest na cidade de Treze Tílias/SC.  

 

4.1 A cidade de Treze Tílias e os festivais gastronômicos 

 Após a I Guerra Mundial, os austríacos começaram a migrar para outros países, a 

principal razão da imigração era a perda das terras para cultivar e a difícil situação sócio-

econômica da Áustria. Segundo Reiter, Osl e Humer (2011) “Entre 1921 e 1937, mais de 

75.000 austríacos, entre homens e mulheres, imigraram para além-mar, dos quais 31.000 para 

os Estados Unidos, quase 14.000 para Brasil e 11.000 para Argentina”. 

 A difícil situação da falta de terras para o plantio na Áustria preocupava muito o 

Ministro de Agricultura, Andreas Thaler. Em 25 de Fevereiro de 1931, o Ministro Thaler 

comunicou em uma entrevista em Viena, os planos de imigração para a América do Sul. O Sr. 

Thaler organizou um pequeno grupo de especialistas para pesquisar in loco a possibilidade de 

implantar o seu plano de colonização. Assim, no mesmo ano foi realizada uma viagem para o 

Brasil e o Paraguai. No Brasil, o Presidente Getúlio Vargas disponibilizou o avião no qual o 

Ministro Andreas Thaler pode fazer o reconhecimento da região onde planejava a 

colonização. Três fatores foram importantes para o Ministro Thaler escolher Santa Catarina 

para o processo de colonização pelos austríacos: a) a localização da região no meio oeste de 

Santa Catarina e as colinas (700 até 1.300 metros de altitude acima do nível do mar) que 

“pareciam” com o Tirol; b) a região de Treze Tílias tinha ferrovia entre São Paulo e Rio 

Grande do Sul; c) a ajuda do Cônsul austríaco Walter Von Schuschnigg que morava em Santa 

Catarina por mais de dez anos e que conhecia muito bem a região e o Brasil como um todo 

(REITER, OSL e HUMER (2011). 

 Segundo Reiter, Osl e Humer (2011), o Ministro organizou a primeira viagem com o 

grupo de camponeses austríacos com saída do porto de Gênova em 10 de Setembro de 1933 e 

chegada ao Rio de Janeiro no dia 18 de Setembro, eram 85 camponeses austríacos5 (a maioria 

procedente do norte, sul e leste do Tirol). Até o dia 1 de Janeiro de 1938 chegaram outros 

imigrantes austríacos em 13 navios com um número total de 789 pessoas. A viagem até Santa 

                                                             
5
 Somente 83 austríacos efetivamente chegaram ao destino final de Treze Tílias, pois em Santos/SP houve a fuga 

de duas pessoas que não voltaram mais (REITER; OSL; HUMER, 2011). 
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Catarina era difícil em função da mata densa, mas com perseverança foi fundada a cidade 

Treze Tílias6 em 13 de Outubro de 1933. Os primeiros habitantes eram na maioria homens, 

que trouxeram máquinas, equipamentos e utensílios. Os primeiros trabalhos eram 

direcionados para derrubar a mata (24 hectares), para poder plantar o milho e com a madeira 

construir as casas para receber os próximos grupos.  Hoje o município possui 5.641 habitantes 

(Área Urbana 4.117 / Rural 1524).  

 

4.1.1 O I Festival Gastronômico de Treze Tílias 

O I Festival Gastronômico de Treze Tílias ocorreu em Julho de 2012 e propôs uma 

semana (entre 21 e 29 de julho) diferenciada, com muita cultura, música, dança e comida no 

Tirol Brasileiro. Durante nove dias, o Festival Gastronômico apresentou a culinária típica de 

Treze Tílias e promoveu a interação entre as culturas do município e os visitantes. Juntamente 

com a hotelaria, a escultura e a música, a culinária de Treze Tílias é uma atração especial que 

encanta por sua variedade de sabores e temperos. O I Festival Gastronômico de Treze Tílias 

apresentou o Circuito Gastronômico, onde os restaurantes da cidade apresentavam um prato 

elaborado especialmente para o Festival. Foi possível percorrer todo o circuito e experimentar 

todos os sabores da culinária típica local. Outra aposta foi a transformação da Secretaria de 

Turismo, Comércio e Indústria em um lugar aconchegante e convidativo para os dias frios de 

julho com cartas de vinho e cerveja que harmonizam com os pratos típicos locais 

(SECRETARIA DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TREZE TÍLIAS, 2012). 

 

4.1.2 A Tirolerfest 

A primeira festa Tirolerfest aconteceu com o aniversário de um ano da chegada dos 

primeiros colonizadores (13 de Outubro de 1934). O baile tinha música típica da Banda dos 

Tiroleses 7 e a dança austríaca “Schuhplattler”, onde os imigrantes festejavam o primeiro ano 

                                                             
6
 O nome Dreizehnlinden, traduzido para o português como “Treze Tílias”, foi escolhido pelo fundador da 

cidade Andreas Thaler, inspirado no poema “Die Dreizehnlinden”, de Wilhelm Weber. A Tília é uma árvore 
originária do hemisfério norte, mas que pode ser encontrada no município. (SECRETARIA DO TURISMO, 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TREZE TÍLIAS, 2012). 
7 A Banda dos Tiroleses nasceu no navio no deslocamento entre Europa e Brasil. George Thaler, irmão do 
Ministro Andreas Thaler, foi o encarregado da parte musical da nova colônia. Antes mesmo do embarque ele 
havia providenciado para que todos aqueles que tocavam em bandas, trouxessem junto os instrumentos musicais 
para dar continuidade à preservação da música. Já em alto mar os instrumentos foram desempacotados e 
começaram os ensaios. A primeira apresentação oficial da pequena banda foi na Ilha das Flores, no Rio de 
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na nova terra. A festa de comemoração desta data ocorre até hoje, onde o nome comercial da 

festa “Tirolerfest” teve início por volta de 1990 (SECRETARIA DO TURISMO, 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TREZE TÍLIAS, 2012).  

A 79a edição da Tirolerfest aconteceu entre os dias 11 a 14 de outubro de 2012 com o 

tema dedicado à escultura. Treze Tílias é a capital catarinense dos escultores e das esculturas 

em madeira, neste sentido esta manifestação faz parte da história do município e valoriza a 

tradição local. Vale resaltar o slogan da Tirolerfest: “Nossa história esculpida pela tradição”, 

uma grande festa em comemoração aos 79 anos da Imigração Austríaca na cidade.  

A Tirolerfest aconteceu no Parque de Exposições Johann Otto Küng, que conta com a 

infraestrutura para a realização da festa, sendo 932 metros quadrados de área construída. 

Também foi montada estrutura coberta com mais 1.150 metros quadrados. A festa apresentou 

a exposição e venda de artesanatos, produtos locais, esculturas, exposição de produtos das 

indústrias do município, apresentações de grupos de dança e canto, também ocorreu a venda 

dos pratos típicos austríacos e venda das bebidas locais (água e chopp artesanal). Vale 

ressaltar, que a Associação de Turismo de Treze Tílias (Asturtílias) ficou responsável pela 

organização do espaço referente à área de gastronomia. 

Os organizadores planejaram um parque infantil com brinquedos, tais como: escalada 

esportiva, falsa baiana, guerra de cotonetes, entre outros brinquedos. A Secretaria de 

Educação juntamente com a Comissão Organizadora da Tirolerfest presenteou as crianças de 

Treze Tílias com quatro ingressos para poder usufruir do parque durante todos os dias da 

Tirolerfest (SECRETARIA DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TREZE 

TÍLIAS, 2012).  

 

4.2 Análise dos atributos com foco em cultura e alimentação na Tirolerfest de Treze 

Tílias/SC 

 O I Festival Gastronômico de Treze Tílias ocorreu no final de julho de 2012, foi 

importante para avaliar o roteiro de entrevistas (estudo piloto) com os participantes do 

festival, mas principalmente pelo contato preliminar com a população local, gestores da 

cidade e organizadores da Tirolerfest, ocorreu em meados de outubro de 2012, pois desta 

                                                                                                                                                                                              

Janeiro, quando o então embaixador da Áustria no Brasil veio ao navio saudar os patrícios e foi recepcionado 
com música (SECRETARIA DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TREZE TÍLIAS, 2012).  
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forma foi possível apresentar a proposta desta pesquisa de dissertação e planejar uma agenda 

de encontros com algumas das autoridades consideradas importantes (Prefeito Municipal; 

Secretária de Turismo, Comércio e Indústria; Cônsul Honorário da Áustria e Presidente da 

Associação de Turismo de Treze Tílias), bem como minimizar possíveis impactos durante a 

realização das entrevistas da Tirolerfest em função desta ter sido aplicada por uma pessoa que 

não faz parte do dia-a-dia da cidade. 

Vale ressaltar, que a receptividade da comunidade de Treze Tílias durante a realização 

do I Festival Gastronômico de Treze Tílias foi excelente e assim foi possível programar a 

participação da pesquisadora na Tirolerfest, especificamente em grupos de dança e na 

preparação das comidas típicas e ainda ser convidada para participar do café da tarde de 

alguns imigrantes durante a Tirolerfest para colocar a “conversa em dia”. 

Os resultados foram analisados em função dos atributos estudados em pesquisas com 

foco em cultura e alimentação (Quadro 2), pois desta forma consegue-se verificar 

efetivamente o comportamento de cada atributo em relação à Tirolerfest de Treze Tílias/SC. 

Antes da análise dos atributos serão apresentados alguns relatos que reforçam aspectos 

importantes da Tirolerfest: 

“A cultura hoje em dia é massificada e aqui buscamos manter nossas tradições e 
cultura. A festa permite a festividade e a sociabilidade entre amigos e familiares. A 
comida da Tirolerfest é tradicional e popular que podemos encontrar em qualquer 
lugar da Áustria. A Tirolerfest tem se preocupado em resgatar “receitas perdidas” 
para manter nossas tradições, ou seja, no período da festa existe um cardápio 
baseado em receitas antigas que fazem parte do espaço da Tirolerfest e dos 
restaurantes locais. Como Treze Tílias tem várias descendências percebe-se que 
algumas famílias acabam por “adotar” estes hábitos alimentares. O Tirol brasileiro 
(Treze Tílias) parece ser democrático, pois permite uma fusão de culturas ao alinhar 
comidas austríacas, italianas, alemãs e brasileiras. Por exemplo, na casa da minha 
avó era feito Strudel com abóbora no lugar da maçã pela facilidade de acesso ou 
alguns aqui em Treze Tílias adicionam arroz ao Knödel dando uma pitada brasileira 
a receita austríaca. Um aspecto interessante sobre a Tirolerfest é a visão sobre a 
festa, para os imigrantes e descendentes é a “nossa festa” para as demais 
descendências é uma “festa para turistas”. Temos atualmente em torno de 600 
moradores de Treze Tílias morando na Europa (Áustria, Itália, Suíça, Alemanha, 
Liechtenstein, entre outros) e assim existe uma propaganda boca-a-boca que atrai 
vários turistas europeus (DESCENDENTE AUSTRÍACO 1).” 

 
“Percebo que a Tirolerfest mantêm a identidade cultural e as outras festas do mês de 
outubro tornaram-se comerciais, tanto é verdade que os austríacos que participam da 
Tirolerfest comentam que na Áustria ficou difícil encontrar festas culturais com 
grupos de danças, uso de roupas típicas e degustação de comidas tradicionais de 
outras épocas. Além disso, as pessoas comentam que o fato das comidas tradicionais 
serem feitas da mesma maneira do passado e acompanhar as cervejas artesanais 
fabricadas aqui em Treze Tílias reforçam a legitimidade de uma típica festa 
tradicional. Acredito que Treze Tílias é uma marca porque as pessoas associam a 
cidade com a Áustria e consequentemente com a Europa que significa “coisa boa”, 
além da Tirolerfest acredito que outro exemplo que divulga a cidade é a marca Tirol 



que vende produtos no país inteiro. Esta imagem da cidade é importante para trazer 
de volta os “antigos moradores” da cidade que foram fazer seu “pé de meia” na 
Áustria e que poderiam retornar par
(ORGANIZAÇÃO 
PREFEITURA DE TREZE TÍLIAS).”

“Pela minha carreira dentro da Prefeitura e em função de atualmente ser a Secretária 
do Turismo, Comércio e Indústria do 
Tirolerfest é uma manifestação cultural esperada com ansiedade pela população de 
Treze Tílias em função dos grupos de dança e das comidas típicas, sendo que o 
“almoço do imigrante”
dos imigrantes para o município e permite colocá
com os outros para colocar a conversa em dia e contar as histórias para as pessoas 
interessadas em conhecer um pouco mais da “nossa própria história
também preserva a produção local ao permitir somente para a população de Treze 
Tílias a comercialização de produtos e bebidas na festa, onde os pratos 
preferencialmente são típicos, exigência de ao menos um prato típico austríaco, e o 
chopp é artesanal e produzido dentro do município
DESCENDENTE DE 
TÍLIAS).”
 

Foto 1: Preparo do “Almoço do Imigrante

Fonte: Elaborado pela Autora, 2013.
 

Os relatos apresentados acima sobre a Tirolerfest reforçam a percepção que a comida é 

uma fonte de preservação cultural, onde, por exemplo, o “almoço do imigrante” faz parte 

desta premissa ao simbolizar a importância dos imigrantes como “tra

partir das histórias contadas durante a realização do evento.

 

que vende produtos no país inteiro. Esta imagem da cidade é importante para trazer 
de volta os “antigos moradores” da cidade que foram fazer seu “pé de meia” na 
Áustria e que poderiam retornar para outras cidades, mas retornam para investir aqui 
ORGANIZAÇÃO 1 – DESCENDENTE DE ALEMÃES E FUNC. 

PREFEITURA DE TREZE TÍLIAS).” 
 

Pela minha carreira dentro da Prefeitura e em função de atualmente ser a Secretária 
do Turismo, Comércio e Indústria do município participei de vári
Tirolerfest é uma manifestação cultural esperada com ansiedade pela população de 
Treze Tílias em função dos grupos de dança e das comidas típicas, sendo que o 
“almoço do imigrante” (Foto 1) é um momento único que simboliza a importância 
dos imigrantes para o município e permite colocá-los em contato anualmente um 
com os outros para colocar a conversa em dia e contar as histórias para as pessoas 
interessadas em conhecer um pouco mais da “nossa própria história
também preserva a produção local ao permitir somente para a população de Treze 
Tílias a comercialização de produtos e bebidas na festa, onde os pratos 
preferencialmente são típicos, exigência de ao menos um prato típico austríaco, e o 

p é artesanal e produzido dentro do município (ORGANIZAÇÃO 
DESCENDENTE DE ITALIANOS E FUNC. DA PREFEITURA DE TREZE 
TÍLIAS).”  

 
migrante” – Tirolerfest  

 

                   
 

                  
Autora, 2013. 

Os relatos apresentados acima sobre a Tirolerfest reforçam a percepção que a comida é 

uma fonte de preservação cultural, onde, por exemplo, o “almoço do imigrante” faz parte 

desta premissa ao simbolizar a importância dos imigrantes como “transmissor” dos valores a 

partir das histórias contadas durante a realização do evento. 

86 

que vende produtos no país inteiro. Esta imagem da cidade é importante para trazer 
de volta os “antigos moradores” da cidade que foram fazer seu “pé de meia” na 

a outras cidades, mas retornam para investir aqui 
ALEMÃES E FUNC. DA 

Pela minha carreira dentro da Prefeitura e em função de atualmente ser a Secretária 
várias fases da festa. A 

Tirolerfest é uma manifestação cultural esperada com ansiedade pela população de 
Treze Tílias em função dos grupos de dança e das comidas típicas, sendo que o 

o que simboliza a importância 
los em contato anualmente um 

com os outros para colocar a conversa em dia e contar as histórias para as pessoas 
interessadas em conhecer um pouco mais da “nossa própria história”. A Tirolerfest 
também preserva a produção local ao permitir somente para a população de Treze 
Tílias a comercialização de produtos e bebidas na festa, onde os pratos 
preferencialmente são típicos, exigência de ao menos um prato típico austríaco, e o 

ORGANIZAÇÃO 3 – 
DA PREFEITURA DE TREZE 

 

 

Os relatos apresentados acima sobre a Tirolerfest reforçam a percepção que a comida é 

uma fonte de preservação cultural, onde, por exemplo, o “almoço do imigrante” faz parte 

nsmissor” dos valores a 
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A seguir será apresentada a análise dos atributos em relação a Tirolerfest, onde foram 

entrevistados moradores, turistas, gestores do município e organizadores da festa. Conforme 

mencionado anteriormente, a investigação analisa o comportamento dos atributos envolvidos 

em pesquisas sobre cultura e alimentação (Quadro 2) e como estes se comportam em uma 

festa gastronômica (Tirolerfest). 

 

A) Grupo 1 (Idade e Gênero) 

Os atributos deste grupo (Idade e Gênero) foram analisados conjuntamente em função 

dos resultados de pesquisas correlatas, apresentadas no decorrer deste tópico, relacionarem 

positivamente ou negativamente a influência destes atributos nas escolhas alimentares. 

Percebeu-se no decorrer das entrevistas e nas visitas à Tirolerfest que a população 

adulta buscou experimentar tudo em termos de comida típica (schnitzel, knödel, gulasch, 

strudel, entre outros), mas a alimentação dos jovens, apesar do consumo de pratos típicos, foi 

mais voltada para o consumo de pratos rápidos (fast-food), tais como: pastéis, cachorro 

quente, espetinhos, batata frita, pizza, churros, entre outros.  

Este perfil de consumo da população local influenciado pela idade também foi 

verificado nos turistas entrevistados, vale ressaltar que a vinculação do turista com Treze 

Tílias/SC faz com que a motivação para o consumo de comida típica seja expressa de forma 

diferente. 

“Nascemos em Treze Tílias e atualmente moramos no Rio de Janeiro/RJ e 
Curitiba/PR, respectivamente. A Tirolerfest é importante para manutenção da cultura 
gastronômica e assim utilizamos o evento como um bom motivo para visitar a 
cidade, amigos e familiares. A comida da festa nos remete a lembranças da infância, 
principalmente dos amigos que normalmente reencontramos nesta época (TURISTA 
1 – MORADORA DO RIO DE JANEIRO/RJ). A Tirolerfest não muda com o passar 
do tempo e sentimos que ainda continua gerando orgulho para as pessoas vestidas a 
caráter ou no consumo dos pratos típicos, mas é uma batalha árdua manter estas 
tradições, pois dada a diversificação da gastronomia brasileira fica difícil preservar 
esta cultura entre os jovens daqui. A vantagem de Treze Tílias em relação ao outras 
localidades com festas gastronômicas é que aqui temos uma sociedade fechada e 
elitizada com pouca abertura para grandes mudanças (TURISTA 2 – MORADORA 
DE CURITIBA/PR).” 
 
“Sempre tivemos interesse em participar da Tirolerfest em função de amigos 
próximos terem participado e sempre comentarem dos pratos típicos, agora com 
mais tempo para “aproveitar a vida” resolvemos conhecer a festa e realmente a fama 
é verdadeira, apesar de nunca ter experimentado este tipo de comida, achei o sabor 
muito bom com gosto de “comida de casa” (CASAL DE TURISTAS 
APOSENTADOS 3,4 – MORADORES DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO 
SUL).” 
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“A “galera” consome de tudo nas barracas, mas existe preferência pelas comidas 
rápidas (fast-food) (DESCENDENTE AUSTRÍACA 2).” 

 

Nas observações e entrevistas realizadas não foram encontradas evidências que o 

gênero influencia os hábitos alimentares dos participantes da Tirolerfest, aliás para alguns 

entrevistados este tipo de questionamento causou certa surpresa, pois a “regra” para participar 

da Tirolerfest é viver intensamente e aproveitar o máximo aquele período do ano. 

“Não entendi...se existe diferença entre homens e mulheres? Claro que não, todos 
consomem os mesmos pratos e não existe necessidade deste tipo de diferenciação 
(IMIGRANTE AUSTRÍACA 1).” 
 
 “Aqui em Treze Tílias não existe este “pensamento” de que a mulher come 
diferente do homem, eles (homens) consomem mais até em função das atividades 
fisicas diárias, mas é a mesma comida (DESCENDENTE AUSTRÍACA 3 – morou 
7 anos na Áustria).” 
 

Na pesquisa de  O'Mahony e Hall (1995) não foram encontradas evidências 

significativas que demonstrem existir influência da idade e da religião nas escolhas 

alimentares, mas para Wadołowska, Zielinska, Czarnocinska (2007) existe uma alta 

dependência entre as motivações da escolha alimentar e a idade e o gênero.  

No estudo de Markwick (2009) chegou-se ao resultado de que o consumo de alimentos 

está conectado com a classe social, idade e gênero. Para os pesquisadores Wansink, Cheney e 

Chan (2003) a descoberta mais importante foi a existência de influência do gênero e da idade 

na hora de escolher o chamado “comfort food”. A expressão “comfort food” apareceu pela 

primeira vez em 1977 como vernáculo norte-americano para descrever alimentos que não 

estão presentes apenas para saciar as nossas necessidades biológicas, mas também as 

necessidades emocionais, embora a terminologia era nova, a idéia não foi certamente e 

existem vários exemplos anteriores a esta data que contemplam a sensação de conforto ao 

consumir determinado alimento (TROISI; GABRIEL, 2011). 

 

B) Grupo 2 (Comida Local, Raízes da Família e Memória Gustativa) 

As comidas típicas locais não fazem parte apenas das festas gastronômicas, mas do 

cotidiano de refeições da maioria da população de origem austríaca. Os descendentes e 

imigrantes de Treze Tílias mesmo quando comem arroz e feijão tem sempre um prato típico 

para acompanhar, onde o clima influencia positivamente na manutenção da cultura, pois se 

consegue ter alimentos “aparentemente” similares aos cultivados na Áustria.  
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No entanto, a comida local adquire características particulares durante as celebrações, 

pois nestas oportunidades são consumidos alimentos que raras vezes estão presentes durante o 

resto do ano, e, portanto, não fazem parte do cotidiano (MASCARENHAS; GÂNDARA, 

2012). 

“Nas festas nos comemos os pratos típicos que não fazem parte do dia-a-dia 
(IMIGRANTE AUSTRÍACA 1) e é importante comermos os pratos típicos para 
“incentivar” os turistas a consumirem também....(DESCENDENTE AUSTRÍACA 
2). Os turistas valorizam a arte de comer e encontram uma gastronomia diferenciada 
em Treze Tílias (TURISTA 5 – MORADOR DE SÃO PAULO).” 
 
“A Tirolerfest deste ano (2012) teve 9 barracas para comercialização de alimentos e 
bebidas, com a exigência de um prato típico austríaco, ou seja, tivemos ao menos 9 
pratos típicos, mas tivemos também variações dos pratos originais, por exemplo, 
podemos citar o gulasch (Foto 2) dentro de um pão tipo italiano. Houve um aumento 
da importância dada para a oferta de pratos típicos dentro da Tirolerfest, pois antes a 
festa ficava demasiadamente voltada para a venda do chopp (ORGANIZAÇÃO 5 – 
DESCENDENTE DE AUSTRÍACOS E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE 
TURISMO DE TREZE TÍLIAS).”  
 

Foto 2: Gulasch com spätzle 8 

 

                      
Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 

 

As entrevistas com os turistas durante a Tirolerfest permitiu concluir que a comida 

local é o principal atrativo para visitar a festa, são turistas na maioria vindos do Rio Grande 

do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e demais localidades do estado de 

Santa Catarina que buscam o turismo gastronômico da forma tradicional de preferência com 

características rústicas. 

                                                             
8
 “O Spätzle leva em sua composição apenas a farinha de trigo (nhoque austríaco). Porém sua preparação é 

semelhante à do nhoque (ou seja, o que diferencia estes pratos é o fato de um ter batata entre seus ingredientes, e 
o outro, não). Gulasch é um guisado de carne de carne de boi. Gulasch ou goulash encontramos nos livros de 
culinária as duas formas de escrita. A depoente cita este prato entendendo ser ele “típico alemão”. Na realidade a 
origem deste prato é húngara, passando por uma tradição austríaca (Império Austro–Húngaro, 1867-1918)”. 
(REINHARDT, p.2, 2007).  
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A gastronomia torna-se um elemento material e simbólico, que pode ser visualizada 

pelo turista como parte integrante da cultura, pois permite um contato mais efetivo com a 

sociedade na qual está inserida a experiência turística (MASCARENHAS; GÂNDARA, 

2012). 

Além disso, a experiência vivenciada pelo turista pode ganhar outra dimensão quando 

começa a fazer parte do seu cotidiano por meio da replicação de receitas típicas 

experimentadas no decorrer da festa.  

“Como Prefeito do Município de Treze Tílias percebo que a Tirolerfest ajuda na 
conservação dos hábitos gastronômicos típicos de nossa região, mas ajuda a 
expandir esses hábitos para fora da região por meio da participação dos turistas na 
nossa festa, assim o mecanismo de divulgação da nossa festa para outros municípios 
é importante do ponto de vista econômico (gerar receitas) e também para propagar 
nossa gastronomia para fora dos muros da cidade (ORGANIZAÇÃO 4 – 
DESCENDENTE DE ALEMÃES E FUNC. DA PREFEITURA DE TREZE 
TÍLIAS).”  
 
“Apesar da festa ser de origem austríaca, outras culturas (alemã, italiana, brasileira, 
etc.) após visitarem a Tirolerfest começam a ter curiosidade e buscam aprender os 
pratos que na festa foram degustados, assim verificou-se uma procura bastante 
grande pelas oficinas gastronômicas oferecidas no I Festival Gastronômico de Treze 
Tílias (Foto 3) (ORGANIZAÇÃO 5 – DESCENDENTE DE AUSTRÍACOS E 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE TREZE TÍLIAS).”  
 
 
 

Foto 3: Oficina durante o I Festival Gastronômico de Treze Tílias – Aula do prato típico austríaco Knodel Soup 

 

                    
 
Fonte: ASTURTÍLIAS, 2013. 

 

Todos os entrevistados opinaram existir relação das raízes familiares com o consumo 

de pratos típicos em suas residências ou nas festas gastronômicas, pois as tradições 

gastronômicas reforçam as raízes, a identidade e a cultura que é passada de geração em 

geração e que a cada vez consumida desperta sentimentos e emoções.  

“Acho que um fator de sucesso da Tirolerfest é a forma como a história de nossos 
imigrantes (colonização, gastronomia, escultura, etc.) é repassada de geração para 
geração, seja por meio de nossos familiares, ou pela disciplina de História em nossas 
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escolas ou pelos eventos culturais oferecidos em Treze Tílias, pois uma cidade sem 
história é uma cidade sem futuro (ORGANIZAÇÃO 4 – DESCENDENTE DE 
ALEMÃES E FUNC. DA PREFEITURA DE TREZE TÍLIAS).” 

Os restaurantes também servem comidas típicas que ajudam na manutenção da 

gastronomia local, sendo a busca da população de Treze Tílias ao frequentar estes 

estabelecimentos uma forma de resgate dos pratos típicos. 

O conceito de alimento-memória, definido por Santos (2004), remete às iguarias que, 

ao serem consumidas, nos conduzem a uma experiência nostálgica e uma ligação com 

conteúdos simbólicos que podem estar associados tanto à memória individual (lembranças 

pessoais da infância) quanto à memória coletiva (lembranças de situações experimentadas – 

ou “herdadas” dos grupos sociais) o que permite exercitar a chamada memória gustativa 

(GIMENES, 2008). 

Esta memória gustativa, que está associada ao cotidiano dos indivíduos e dos grupos, 

consiste em uma das formas de memória que representam, no nível individual, o valor dos 

vestígios do passado (CORÇÃO, 2007). 

O conceito de alimento-memória ocorre no momento da ingestão de uma iguaria 

sendo possível somente com base em algo ao qual um dia esteve efetivamente ligado de forma 

emocional, seja pela vivência pessoal ou coletiva. Por exemplo, um prato degustado na 

infância ou na juventude, caracterizado como símbolo de um evento especial com referenciais 

memoriais e culturais, pode ser considerado um alimento-memória, quando novamente 

estimula a emoção ao ser saboreado na casa dos pais ou mesmo em um restaurante. No 

entanto, aqueles que não têm nenhuma ligação com a iguaria e degustam por curiosidade na 

casa de amigos ou em restaurantes, ou comem com frequência por gostarem de seu sabor não 

se verifica a ideia do alimento-memória (GIMENES, 2008). 

“As memórias da infância estão atreladas aos pratos típicos, por exemplo: o Strudel 
e o café forte (típico austríaco) me lembram da época de convivência com minha 
avó aos domingos, o Knödel Soup, Schmorn ou Kaiserschmarrn (Foto 4) estão 
totalmente relacionados com a vivência com a minha mãe (IMIGRANTE 
AUSTRÍACA 1). O Schmorn me traz lembranças dos domingos à noite na casa da 
minha tia, onde toda a família ficava reunida (DESCENDENTE AUSTRÍACA 2).” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

Foto 4: Oficina no I Festival Gastronômico de Treze Tílias – Aula do prato típico austríaco Kaiserschmarrn 

              

Fonte: ASTURTÍLIAS, 2013. 
 

Reinhardt (2006) ressalta que quando o consumo de determinado alimento leva a 

pessoa ao sentimento de um gosto característico e se diz “isto tem gosto de infância”, a pessoa 

inicia uma viagem no tempo em que pode sentir cheiros, imagens e sons característicos, ou 

seja, a pessoa retrocede e volta para lugares há muito não vistos, novamente nas diversas 

paisagens da infância, com lembranças de gestos, de palavras, e o melhor: de sensações. 

 
“A Tirolerfest é uma oportunidade de matar saudade da comida da Áustria, 
principalmente do Leberkäse que dificilmente conseguimos preparar em casa. 
Realmente é um prazer frequentar a festa! (DESCENDENTE AUSTRÍACA 4 - 
morou 11 anos na Áustria).” 
 
“Existia um mingau a base de banha, leite, sal e farinha de trigo que fazia a gente 
“voltar” a Áustria, o mingau formava uma “casquinha” inesquecível que 
guardávamos para saborear ao final, até hoje comemos este prato típico austríaco 
(IMIGRANTE AUSTRÍACA 2).” 
 

O ato de comer se torna um verdadeiro discurso do passado e o relato nostálgico do 

país, da região, da cidade ou do lugar em que nasceu (REINHARDT,2006). 

 
“A comida típica austríaca faz parte do minha vida desde que me conheço por gente. 
Acho que todos nós temos uma memória gustativa voltada para os pratos 
tradicionais de nossas infâncias (DESCENDENTE AUSTRÍACA 5).” 
 
“Nascemos em Treze Tílias e atualmente moramos no Rio de Janeiro/RJ e 
Curitiba/PR, respectivamente. A Tirolerfest é importante para manutenção da cultura 
gastronômica e assim utilizamos o evento como um bom motivo para visitar a 
cidade, amigos e familiares. A comida da festa nos remete a lembranças da infância, 
principalmente dos amigos que normalmente reencontramos nesta época (TURISTA 
1 – MORADORA DO RIO DE JANEIRO/RJ). A Tirolerfest não muda com o passar 
do tempo e sentimos que ainda continua gerando orgulho para as pessoas vestidas a 
caráter ou no consumo dos pratos típicos, mas é uma batalha árdua manter estas 
tradições, pois dada a diversificação da gastronomia brasileira fica difícil preservar 
esta cultura entre os jovens daqui. A vantagem de Treze Tílias em relação ao outras 
localidades com festas gastronômicas é que aqui temos uma sociedade fechada e 
elitizada com pouca abertura para grandes mudanças (TURISTA 2 – MORADORA 
DE CURITIBA/PR).” 
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“A festa é importante como manutenção da cultura e alguns pratos trazem uma 
nostalgia para nós, não existem datas comemorativas para preparar os pratos, pois é 
comida do dia-a-dia (DESCENDENTE AUSTRÍACA 6).” 
 

Segundo Chen (2008), as memórias gustativas são "memórias de comunicação" de 

indivíduos, construídos com base na comunicação cotidiana. Os indivíduos têm as suas 

próprias memórias, hábitos alimentares, preferências culinárias e identificações sobre "gostos 

de casa", e estes atributos estão intimamente relacionados com a interação com a família, 

amigos e vizinhos. 

Abaixo um relato que sintetiza a influência da memória gustativa no cotidiano das 

famílias de Treze Tílias/SC: 

Normalmente, eu cozinho pratos que remetem as lembranças de criança na casa da 
avó, pois também é uma oportunidade de contar as histórias do passado nas 
refeições com os familiares. Aproveitamos as festas para comer pratos que não 
comemos faz muito tempo (DESCENDENTE AUSTRÍACA 3 – morou 7 anos na 
Áustria).” 

 

C) Condições Econômicas 

Nas entrevistas e observações realizadas não foram encontradas evidências que o 

poder aquisitivo influencia os hábitos alimentares dos participantes da Tirolerfest. Verificou-

se que a cidade trata o evento como um momento especial que deve possuir um planejamento 

por parte da população que permita a participação de todos de forma igualitária e irrestrita. 

“As pessoas se preparam para estar na festa e assim não existe diferença de consumo 
em função da classe social (ORGANIZAÇÃO 1 – DESCENDENTE DE ALEMÃES 
E FUNC. DA PREFEITURA DE TREZE TÍLIAS).”  

 

Segundo Reinhardt (2007), um fator que pode influenciar as tradições culinárias é a 

questão econômica, pois aqueles que têm dificuldade financeira, que passam por alguma 

necessidade, terão consequentemente relação com o consumo alimentar. No entanto, as 

condições econômicas do município de Treze Tílias/SC chamam a atenção em relação ao grau 

de desenvolvimento, pois ao considerar o período de 1970 a 2000 acumulou uma evolução de 

82,7% no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), onde o maior avanço foi 

determinado pela dimensão renda, que no mesmo período evoluiu 212% (SEBRAE, 2010). 
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D) Nível de Escolaridade 

Nas entrevistas e observações realizadas não foram encontradas evidências que a 

escolaridade influencia os hábitos alimentares dos participantes da Tirolerfest, diferente de 

pesquisas voltadas para o cotidiano das pessoas verificou-se que no espaço de uma festa 

gastronômica, com motivação festiva e com reduzida oferta de produtos (cardápio), existe 

pouca abertura para o nível de escolaridade influenciar os hábitos alimentares. 

No estudo realizado por Figueiredo, Jaime e Monteiro (2008) que envolve outras 

variáveis citadas anteriormente, concluiu-se que as mulheres têm maior frequência de 

consumo de frutas, legumes e verduras em relação aos homens, a maior frequência de 

consumo desses alimentos ocorreu entre os indivíduos mais velhos e entre aqueles que 

possuíam maior escolaridade, em ambos os sexos. Apesar do estudo não estar relacionado a 

festas gastronômicas pode mostrar uma tendência de consumo mais saudável de acordo com o 

nível de escolaridade. 

 

E) Religião 

Nas entrevistas e observações realizadas não foram encontradas evidências que a 

religião influencia os hábitos alimentares dos participantes da Tirolerfest, mas durante o 

período de estadia em Treze Tílias percebeu-se que o padre tem um papel ativo na tomada de 

decisão da população em vários sentidos, seja na forma de educar os filhos, ou na ajuda às 

comunidades carentes ou ainda na participação efetiva nos eventos públicos da cidade, como 

por exemplo, a Tirolerfest. 

Conforme mencionado anteriormente, O'Mahony e Hall (1995) não encontraram 

evidências significativas no estudo realizado sobre a influência da religião nas escolhas 

alimentares.  

 “O padre da cidade é um porta voz da festa, pois normalmente nos cultos lembra da 
importância da participação da população nas festas para celebrar a cultura local 
(DESCENDENTE AUSTRÍACA 3 – morou 7 anos na Áustria).” 
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Foto 5: Desfile Histórico / Almoço do Imigrante 

               

               

Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 
 

Vale ressaltar, que a Tirolerfest apresenta algumas ações religiosas em sua 

programação (Saída da Romaria em frente à Igreja Matriz de Treze Tílias à Gruta Nossa 

Senhora Aparecida em Linha Babenberg; Missa Solene na Igreja Matriz com participação do 

Coral Hobbysänger; Missa de Ação de Graça na Igreja Matriz pelo 790 Aniversário de 

Imigração Austríaca com o Coral Tiroler Echo; Almoço em homenagem aos Imigrantes 

Austríacos no Salão Paroquial e Desfile Histórico – Foto 5) que demonstram ser uma festa 

gastronômica com influência religiosa, mas conforme mencionado anteriormente que não 

impacta nos hábitos alimentares dos participantes da Tirolerfest. No entanto, ressalta-se que a 

religiosidade da população de Treze Tílias, principalmente dos descendentes de imigrantes 

europeus, retrata a preocupação com uma programação da Tirolerfest com eventos religiosos 

como um sinal de gratidão pela prosperidade que a cidade alcança ano após ano, onde esta 

preocupação ajuda na manutenção da festa. 

 

F) Hedonismo 

Para Marandola Júnior (2012), o sabor enquanto experiência nos leva ao gosto, este 

prazer hedonista é parte de nossa existência que é compartilhado, e não é à toa que, quando o 

assunto se torna o sabor, existe o sorriso fácil, condescendentemente e, não raro, com um ar 

de cúmplices. 
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“Gosto de comer na festa pelo prazer de consumir pratos típicos que atualmente não 
são feitos com frequência em minha residência (DESCENDENTE DE 
AUSTRÍACOS E ITALIANOS 7).” 

 

Segundo as autoras Barszcz e Amaral (2010), o turismo gastronômico está ligado ao 

prazer e à sensação de experimentar e saborear o novo quando se viaja. Existem localidades 

que aproveitam os seus atrativos turísticos para divulgarem a gastronomia local que não se 

resume apenas em comer e saciar a fome, mais em conhecer a gastronomia, cultura e os 

artesanatos da localidade. Algumas cidades criam festas gastronômicas para atrair mais 

turistas e assim conhecer a comida da região. 

 

G) Necessidades Biológicas 

Comer faz parte do cotidiano das pessoas, é uma necessidade fisiológica que muitas 

vezes moldamos com o fim de obter maior prazer na degustação de um alimento ou refeição 

(MEDEIROS; SANTOS, 2009). 

“....mas para dizer a verdade, acho que saciar a fome e a oportunidade de encontrar 
os amigos (sociabilidade) são os principais atrativos da festa (IMIGRANTE 
AUSTRÍACA 1 E DESCENDENTE AUSTRÍACA 2).” 

 

H) Cuidados com o Corpo e a Saúde 

Cuidados com o corpo e a alimentação em particular, tem um valor social e cultural de 

primeira ordem (VERA, 2008). 

Não foram encontradas evidências que demostrem existir uma inter-relação entre os 

pratos consumidos e aspectos voltados à saúde e à forma física. Por exemplo, jovens em busca 

de alimentos mais saudáveis para manutenção da forma física ou idosos consumindo pratos 

menos gordurosos para preservar a saúde.   

 “Na Tirolerfest não existe uma preocupação de comer pouco para preservar o corpo, 
parece que nestes dias “está tudo liberado” (DESCENDENTE ITALIANA 8).” 
 
 

I) Grupo 3 (Estilo de Vida, Sociabilidade e Festividade) 

 As sensações de gosto e estilo de vida se conectam por meio do conceito de habitus, 

que se refere as normas de condutas que regem as práticas sociais de cada grupo e que se 

fundamenta na essência de sua cultura e gradativamente é internalizada por seus integrantes. 
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Para Bahl; Gimenes e Nitsche (2011) o habitus analisa informações novas, para 

excluir ou reinterpretar as opções conflitantes a partir dos valores já absorvidos, para gerar 

coesão e coerência entre membros de determinados grupos sociais, onde a existência de um 

habitus de classe que une os habitus singulares dos diferentes membros de uma mesma classe 

social dará substrato para a criação de um estilo de vida. Neste sentido, integrantes de grupos 

sociais tendem a compartilhar certas aptidões de escolha (gosto) que terminam por conectá-

los, tornando-os passíveis de serem reconhecidos como tal, inclusive no plano das decisões 

alimentares. (Foto 6). 

“Existe uma hierarquia relacionada à manutenção da cultura, onde os jovens 
normalmente participam dos grupos de dança e os mais velhos participam do coral 
ou de bandas típicas tirolesas, percebe-se também existir um padrão diferenciado, 
quase um ritual, no consumo de alimentos na Tirolerfest (DESCENDENTE 
AUSTRÍACA 9).” 
 
“A Tirolerfest é a oportunidade de festejar com os amigos e tomar chopp (ALUNO 
1). Participamos dos grupos de dança e do coral como uma forma de integração e 
manutenção da cultura e para realizar os desejos de nossos pais (ALUNO 2). Acho 
que a festa poderia ter a participação de outros estilos musicais, como por exemplo, 
bandas de músicas sertanejas (ALUNO 3). (ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA na 
Faixa etária de 16-18 anos – 2 salas com um total de 70 alunos).” 
 
“O fato da mulher estar no mercado de trabalho faz com que haja necessidade de 
cozinhar comidas rápidas e assim nem sempre temos uma gastronomia típica nas 
refeições, mas uma macarronada ou um arroz com feijão. Acho que este fato tem 
estimulado a participação de uma parte da população na Tirolerfest que busca 
resgatar algo que não ocorre mais com frequência e passou a ser algo como um 
“almoço fora de casa aos domingos” (DESCENDENTE AUSTRÍACA 3 – morou 7 
anos na Áustria).” 
 
“A Tirolerfest não faz parte da minha cultura, mas acho importante manter a festa 
para atrair turistas para a cidade, pois o Turismo é vital para a sobrevivência de 
Treze Tílias. A Tirolerfest é uma oportunidade para as outras culturas locais 
(italianos e alemães) consumirem a cultura tirolesa materializada por meio das 
danças, músicas e pratos típicos. Existe uma relação de status com a festa, pois como 
a Tirolerfest é o maior evento da cidade ninguém quer ficar de fora das festividades 
nestes dias (DESCENDENTE ITALIANA 10 – morou 9 anos na Europa).” 

 
“A culinária da Tirolerfest é algo não muito presente no meu dia-a-dia em função da 
descendência italiana. Apesar de não fazer parte do meu cotidiano a Tirolerfest 
acaba sendo um momento de tirar a curiosidade de alguns pratos que os amigos 
comentam fazer parte da rotina deles (DESCENDENTE ITALIANA 11).” 
 

Comer é um ato de sociabilidade ligado ao mundo de interpretações e significações 

(REINHARDT, 2007). Para Gimenes (2008) sob a perspectiva da festa, a degustação 

congrega comensalidade, sociabilidade e lazer para moradores e turistas, nas residências e nos 

restaurantes, nas festas privadas (casamentos, batizados, aniversários) e públicas (eventos 

comunitários e/ou de caráter religioso) que proporciona prazeres alinhados à degustação, ao 

convívio, ao descanso e ao divertimento.  
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 “....mas para dizer a verdade, acho que saciar a fome e a oportunidade de encontrar 
os amigos (sociabilidade) são os principais atrativos da festa (IMIGRANTE 
AUSTRÍACA 1 E DESCENDENTE AUSTRÍACA 2).” 
 
“A festa é interessante para buscar novas amizades, festejar com familiares e 
amigos, desfilar nas ruas (DESCENDENTE DE AUSTRÍACOS E ITALIANOS 9).” 
 
“Participei da primeira Tirolerfest em 13 de outubro de 1934, que era um baile com 
o objetivo de comemorar a chegada dos cidadãos austríacos em Treze Tílias, com o 
passar dos anos a festa começou a resgatar aspectos da culinária típica da Áustria 
(IMIGRANTE AUSTRÍACA 4).”  
 
“A Tirolerfest é um evento esperado por todos durante o ano e para os jovens acaba 
sendo uma oportunidade de conhecer novas pessoas (DESCENDENTE ITALIANA 
22). Concordo com a DESCENDENTE ITALIANA 22, pois encontro várias pessoas 
na Tirolerfest que conheci por meio das redes sociais (DESCENDENTE DE 
AUSTRÍACOS E ITALIANOS 23).” 
 
“O festival gastronômico surgiu em função da busca de turistas e moradores do 
município por receitas de pratos típicos e de um espaço para conviver com outros 
amigos e familiares (ORGANIZAÇÃO 5 – DESCENDENTE DE AUSTRÍACOS E 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE TREZE TÍLIAS).”  
 
 
 

Foto 6: Estilo de Vida / Sociabilidade / Festividade 
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Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 
 

 
“A Tirolerfest é a “nossa festa”, ou seja, busca-se manter a tradição austríaca por 
meio da festividade e sociabilidade entre os habitantes da cidade (DESCENDENTE 
AUSTRÍACA 21).” 

Com relação ao depoimento acima, os autores Mascarenhas e Gândara (2012) 

perceberam a mesma situação na pesquisa feita com imigrantes alemães e holandeses no 

estado Paraná. As festas buscam divulgar a cultura, mas não fazem uma propaganda ampla, 

para evitar tumultos e brigas, pois na colônia, nunca houve registro de brigas. Mesmo assim, 

como o intuito é divulgá-la e também manter as tradições dos colonos, são vendidos ingressos 

para a comunidade em geral. 

“Na nossa festa não existe bebedeira... é uma festa de família para confraternizar 
com os amigos alguns valores importantes para nós (cultura e alimentação) 
(DESCENDENTE AUSTRÍACO 15).” 
 

O envolvimento superficial do turista pode ser preocupante caso não haja valorização 

do fator humano que organiza o local visitado, pode causar desrespeito aos moradores locais, 

entre outros impactos negativos possíveis de serem provocados. Por outro lado, existem 

possibilidades de interação com a cultura do local visitado, dentre elas as possibilidades 

oferecidas pela gastronomia que podem contribuir em muito para uma percepção mais 

adequada daquele destino, tornando a experiência turística mais rica e substancial (BAHL; 

GIMENES; NITSCHE, 2011).  
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“A Tirolerfest era uma oportunidade de praticar as danças típicas ("Schuhplattler”) e 
comer chucrute, não havia outros alimentos para acompanhar, mas era uma 
oportunidade de comemorar os desafios da nossa chegada a Treze Tílias 
(IMIGRANTE AUSTRÍACA 2).” 
 

“A Tirolerfest é a oportunidade de festejar com os amigos e tomar chopp (ALUNO 
1).” 

Para Reinhardt (2007), a perpetuação dos hábitos alimentares no cotidiano ou em 

festividades pode se constituir em tradições culinárias, fazendo com que o indivíduo se sinta 

inserido dentro de determinado contexto familiar ou sócio-cultural, reafirmando sua 

identidade também por meio da memória despertada pela comida. Porém, os hábitos 

alimentares englobam aquilo que está presente na nossa alimentação diária (cultura alimentar) 

e a tradição culinária tem um sentido simbólico, pois está deslocada de seu “ambiente” 

original, seja ele espacial ou temporal. Ao invés da recuperação da tradição culinária 

“original”, pode ocorrer a transmissão e a manutenção de uma tradição que foi adaptada, 

trazendo a inovação para a tradição, pois algumas tradições não são limitadas em função da 

velhice, mas adaptadas (REINHARDT, 2007). 

De maneira geral, percebeu-se que os atributos analisados neste grupo (estilo de vida, 

sociabilidade e festividade) tiveram impacto favorável na manutenção da gastronomia local 

por meio da Tirolerfest. Alguns pontos merecem destaque, como a inserção da mulher no 

mercado de trabalho (estilo de vida) ser um fator que dificulta a preservação de hábitos 

alimentares no seu dia-a-dia, mas que a Tirolerfest se torna um espaço de consumo e 

preservação da cultura local ou a Tirolerfest como espaço único para cultivar as amizades e os 

prazeres da vida (sociabilidade e festividade). No tópico 4.3 serão apresentados alguns fatores 

críticos na abordagem destes atributos. 

 
J) Grupo 4 (Simbolismo e Identidade)  

Existe a percepção generalizada que a Tirolerfest é importante em função do 

simbolismo mostrar aos jovens quais as tradições vivenciadas pelos antepassados, 

principalmente a gastronomia, danças e músicas (Foto 7). Atualmente na Tirolerfest não 

existe espaço para oficinas gastronômicas, mas pensando nisso é que o I Festival 

Gastronômico de Treze Tílias, realizado em julho de 2012, procurou oferecer oficinas para os 

jovens. 

“O fato da cidade ter escultores renomados nacional e internacionalmente, a 
escultura é uma tradição forte na Áustria, reforça outros aspectos culturais deste 
país, ou seja, todos acabam querendo saber à origem desta vocação de Treze Tílias 
para a escultura e consequentemente cria-se um clima austríaco dentro do Brasil 
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com danças, músicas e gastronomia para “contribuir simbolicamente” na 
manutenção deste clima na cidade (IMIGRANTE AUSTRÍACA 1 E 
DESCENDENTE AUSTRÍACA 2).” 
 
“A festa é importante para os turistas, pois as danças, as músicas, a gastronomia já 
fazem parte do nosso dia-a-dia, torna-se importante para a cidade mostrar a cultura 
de nossos ancestrais e que isso permanece até hoje. Os austríacos, por exemplo, que 
participam da festa em função das bandas de música, acabam fazendo uma 
divulgação boca-a-boca que se reflete sempre em uma quantidade maior de turistas 
vindo de lá (DESCENDENTE AUSTRÍACA 12)”. 
 
“Percebo que a cultura de Treze Tílias é mais antiga em relação a Áustria, é como se 
vivesse no passado em relação a língua falada e a comida preparada 
(DESCENDENTE AUSTRÍACA 4 – morou 11 anos na Áustria).” 
 
“A comida tradicional austríaca foi uma invenção para a sobrevivência em tempos 
de guerra, pois foram pratos criados em função de ingredientes simples e 
disponíveis, e que se manteve da mesma forma na chegada em Treze Tílias, pois a 
falta de recursos permanecia presente em nossas vidas. A Tirolerfest é uma data 
comemorativa destes momentos (DESCENDENTE AUSTRÍACA 5).” 
 
“Além da preservação da cultura e da movimentação da economia do município, a 
Tirolerfest permite aos turistas conhecer tradições do dia-a-dia de nossa 
comunidade, tais como: os estilos das casas, as esculturas, a cidade em miniatura, 
entre outros (DESCENDENTE AUSTRÍACA 13).” 
 
“Acha que a publicação do livro de receitas fará muita diferença para as futuras 
gerações, pois as mesmas ficam em cadernos de receitas particulares de cada 
família. Para conseguir obter as receitas austríacas foi feita uma pesquisa em livros, 
jornais e divulgação pelo rádio para obter receitas da população local 
(DESCENDENTE AUSTRÍACA 12).” 
 

Segundo Chen (2008), os hábitos alimentares ou convenções são cristalizados como 

tradições alimentares que podem ser amplamente divulgados em uma sociedade e 

transmitidos de geração em geração, eles foram transformados em "memória cultural", que 

por meio de livros de culinária, livros de receitas, e outros tipos de textos se pode objetivar, 

difundir e estudar as memórias gastronômicas e hábitos alimentares. 

Alguns turistas austríacos vêm para a Tirolerfest em função da permanência de 

aspectos culturais (identidade cultural) que estão aos poucos sendo perdidos na própria 

Áustria. Os austríacos comentam que está cada vez mais forte a influência americana na 

cultura local e em Treze Tílias permanece o “orgulho” de cantarolar as músicas, vestir os 

trajes tradicionais, praticar as dançar típicas e comer pratos tradicionais. 

“Acho que o fato de ser uma cidade pequena facilita a transferência da cultura 
musical e gastronômica para os jovens, pois nas cidades grandes fica difícil manter a 
tradição em função das inúmeras opções. A Tirolerfest potencializa esta 
transferência para os jovens, mas além da cultura austríaca, verifica-se que existe a 
preocupação em manter as tradições dos principais moradores da cidade que tem 
origem italiana, alemã, gaúcha, entre outros (CORAL 1).” 
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Foto 7: Simbolismo / Identidade 

 

                      
 

 

             

                  

          

               

 

                 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 
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Um fato ressaltado como importante para a manutenção da festa entre os jovens é o 

fato de várias famílias passarem “algumas temporadas” na Áustria e ao retornarem com filhos 

nascidos por lá, as crianças desfilam na festa como “imigrantes”, o que reforça o 

nacionalismo entre todos na cidade. Além disso, os pais influenciam os filhos a participarem 

de grupos de dança e música. 

“Tenho orgulho de ser austríaca e morar no Tirol brasileiro....(IMIGRANTE 
AUSTRÍACA 1). Apesar de ter nascido no Brasil eu me sinto austríaca 
(DESCENDENTE AUSTRÍACA 2). Nós temos orgulho de vestir as roupas, não 
existe qualquer tipo de embaraço ou vergonha em trajar as roupas típicas... 
(IMIGRANTE AUSTRÍACA 1 E DESCENDENTE AUSTRÍACA 2).” 

 
 
“Moro dois anos em Treze Tílias em função da tranquilidade da cidade e pelos 
hábitos culturais austríacos serem muito próximos dos hábitos alemães. Acha que a 
Tirolerfest realmente reforça a cultura alimentar por meio das comidas típicas 
(IMIGRANTE ALEMÃ 3).” 
 
“Acredito que a cultura não pode ser perdida, mas o fato das crianças gostarem dos 
grupos de dança facilita este processo de manutenção. A Tirolerfest é importante 
para manter a cultura alimentar, pois a modernidade incorpora outros hábitos aos 
jovens (DESCENDENTE AUSTRÍACA 14).” 
 
“A dança, a escultura e a comida são engrenagens que devem funcionar 
harmonicamente, pois assim conseguimos manter nossa cultura e tradições 
austríacas. (DESCENDENTE AUSTRÍACO 15).” 
 
“A festa não permite trazer atrações que não tenham relação com a cultura austríaca, 
isso é importante para manter a identidade da festa (DESCENDENTE AUSTRÍACA 
16).” 
 
“Apesar de minha descendência italo-alemã eu tenho uma forte influência austríaca 
em função da escola e dos amigos e assim conheço mais da cultura austríaca do que 
a cultura dos meus pais. Minha família arrendou o Restaurante Kandlerhof, mas 
manteve a culinária austríaca em função do respeito à história da Dona Sofia (antiga 
administradora do restaurante) que administrou a casa durante 25 anos. A ideia é 
manter a tradição dos pratos atuais, mas também incluir outros pratos que o pessoal 
que vem da Áustria comenta que experimentaram por lá. Os frequentadores do 
restaurante muitas vezes enfatizam que ao comer aqui é um retorno para a casa, pois 
traz muitas lembranças. As barracas da Tirolerfest são obrigadas a oferecer no 
mínimo um prato típico. Os jovens esperam durante o ano todo a festa, pois é a 
oportunidade de receber os turistas, experimentar vários pratos típicos, festejar com 
os amigos e manter “nossa” cultura. Alguns descendentes de outras culturas 
experimentam os pratos típicos austríacos somente na Tirolerfest. Vou ajudar a 
minha mãe na administração do restaurante durante a graduação, mas depois quero ir 
para a Áustria estudar arquitetura alpina para trazer estas ideias para Treze Tílias, 
pois as casas do centro da cidade devem ter características austríacas. Percebo que 
os idosos (imigrantes e descendentes) não se preocupam com a manutenção da 
cultura, pois parece ser algo que não se transmite, mas que existe o aspecto do 
pertencimento. Os nossos pais (segunda geração) talvez em função disso também 
não se preocuparam em atividades culturais, pois fazia parte do dia-a-dia, mas a 
nossa geração está cada vez mais buscando entender melhor a cultura que nos 
envolve (DESCENDENTE DE ITALIANOS E ALEMÃES 17).” 
 
“A Tirolerfest é um momento familiar, onde podemos mostrar para as crianças 
nossas culturas e tradições, por isso deve ser mantido como parte permanente do 
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calendário da cidade. Além disso, as pessoas sentem orgulho em vestir as roupas 
típicas durante a festa e assim mostrar nossas danças e músicas para turistas e 
moradores de outras descendências. A presença de crianças nos eventos (danças e 
músicas) reforça a preocupação dos adultos que elas tenham uma infância voltada 
para nossas tradições (DESCENDENTE AUSTRÍACA 18 - morou 7 anos na 
Áustria).” 
 
“Matriculei minha filha em um curso de dança típica como forma de contato direto 
com a cultura vivenciada no passado. A Tirolerfest é um momento único de 
relembrar as tradições austríacas, tais como: danças, comidas e músicas 
(DESCENDENTE AUSTRÍACA 19).”  
 
“Em Treze Tílias se busca a tradição antiga da Áustria por meio de danças e músicas 
folclóricas e uma comida rústica para que efetivamente a população tenha contato 
com a verdadeira cultura austríaca. Os austríacos quando visitam a festa e participam 
de nossas bandas e corais de música ficam surpresos com o repertório utilizado, bem 
como surpreende a gastronomia da Tirolerfest (DESCENDENTE AUSTRÍACA 
20).” 
 
“Acho que a força da cultura é muito forte em Treze Tílias a ponto de a grande 
maioria se sentir mais austríaco do que brasileiro e isso parece ser confirmado 
quando nós visitamos outros municípios dentro do mesmo estado e parece que 
ficamos “deslocados” e em conversa com outros amigos estes comentarem que isso 
não acontece na Áustria, pois parece que somos “iguais”. Acho que o meio que você 
convive é que torna o que você é.....é algo inexplicável! (ORGANIZAÇÃO 2 – 
DESCENDENTE DE AUSTRÍACOS E FUNC. DA PREFEITURA DE TREZE 
TÍLIAS).” 
 

A comida, sendo um dos componentes da etnicidade, pode ter a função de despertar o 

sentimento de manutenção ou renovação de identidade étnica, sendo a tradição culinária o 

vínculo mais duradouro que o indivíduo tem com seu lugar de origem. As roupas, a música, a 

língua, por mais que permaneçam por anos, são elementos que, em algum momento, acabam 

por ser deixados para trás, mas a comida, de uma maneira ou de outra, se mantêm presente 

(REINHARDT, 2007). 

Este grupo de atributos (simbolismo e identidade) tiveram impacto favorável na 

manutenção da gastronomia local por meio da Tirolerfest, onde vale destacar os depoimentos 

que reforçam a ideia que a Tirolerfest aumenta a sensação de pertencimento a cultura 

austríaca por meio das músicas, dos trajes tradicionais, das danças típicas e da culinária local. 

 
4.3 Cenário de relevância dos festivais gastronômicos como catalisador da gastronomia 

local, a partir da Tirolerfest de Treze Tílias/SC 

Com as entrevistas e observações realizadas foi possível estabelecer algumas relações 

entre os atributos analisados e assim delimitar o cenário de relevância dos festivais 

gastronômicos como catalisador da gastronomia local, a partir da Tirolerfest de Treze 

Tílias/SC. 
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A pesquisa mostrou que a idade influencia nos hábitos alimentares na Tirolerfest, mas 

engana-se quem acha que esta distinção ocorre porque os idosos estejam preocupados com 

cuidados com o corpo e a saúde e assim haja o consumo de pratos mais equilibrados do ponto 

de vista nutricional. Na realidade, são os idosos que “não negociam” o consumo durante a 

festa de pratos típicos (schnitzel, knödel, gulasch, strudel, entre outros), isso de certa forma 

“garante” a manutenção da gastronomia local, mas os jovens, apesar do consumo de pratos 

típicos, parecem mais atraídos pelo fast-food (pastéis, cachorro quente, espetinhos, batata 

frita, pizza, churros, entre outros). O consumo de pratos típicos ocorre no dia-a-dia, 

especialmente nos finais de semana e em eventos especiais (Tirolerfest, aniversários, 

batizados, casamentos, entre outros) e a Tirolerfest, pelas observações e entrevistas, pode 

funcionar como mecanismo de manutenção da gastronomia local, pois durante a festa 

percebeu-se que o respeito dos jovens perante os mais velhos reforçam aspectos relacionados 

a comida local, raízes da família, memória gustativa, simbolismo e identidade cultural. 

O consumo de pratos típicos reforça as raízes familiares que é passada de geração em  

geração e a cada vez que são consumidos despertam sentimentos e emoções (memória 

gustativa). A manutenção da gastronomia típica (comida local) somente será efetiva se de 

alguma forma os jovens sentirem as sensações da memória gustativa, ou seja, na visão de 

Reinhardt (2006) o ato de comer se torna um verdadeiro discurso do passado e o relato 

nostálgico do país, da região, da cidade ou do lugar em que nasceu.  

Com relação ao simbolismo, a Tirolerfest materializa aos jovens as tradições 

vivenciadas pelos antepassados, principalmente a gastronomia, danças e músicas. Para Chen 

(2008), as tradições alimentares podem ser divulgadas em uma sociedade e transmitidas de 

geração em geração, ou seja, transformados em "memória cultural" por meio de livros de 

culinária, livros de receitas, e outros tipos de textos para difundir as memórias gastronômicas 

e hábitos alimentares. Neste contexto, surgiu no decorrer do I Festival Gastronômico de Treze 

Tílias a iniciativa de produzir um livro de receitas típicas para manter as tradições da 

gastronomia local. A Prefeitura de Treze Tílias, para oficializar e gerar transparência na 

escolha das receitas, organizou um concurso com o objetivo de escolher as melhores receitas e 

esta iniciativa mobilizou e criou uma disputa saudável entre as famílias tradicionais da cidade, 

pois todos queriam ter uma receita escolhida para compor o livro. 

A Tirolerfest parece conseguir reforçar aspectos da identidade cultural que a própria 

Áustria talvez não consiga, pois vários visitantes oriundos da Áustria reforçam que Treze 
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Tílias permanece com o “orgulho” de cantar músicas, vestir trajes típicos, praticar as dançar 

típicas e comer pratos tradicionais. Para Reinhardt (2007), a tradição culinária é o vínculo 

mais duradouro que o indivíduo tem com seu lugar de origem, pois as roupas, a música, a 

língua, por mais que permaneçam por anos, são elementos que, em algum momento, acabam 

por ser deixados para trás. 

O gênero não influenciou os hábitos alimentares dos participantes da Tirolerfest, já 

que pessoas de ambos os sexos também não demonstraram preocupações sobre a alimentação 

no dia-a-dia. Percebe-se que esta preocupação fica mais evidente nos grandes centros urbanos, 

pois em Treze Tílias quase houve unanimidade neste quesito e alguns comentaram se tratar de 

uma “bobagem” distinguir os hábitos alimentares em função do gênero. Em função do alto 

poder calórico das comidas típicas da Tirolerfest, esta conclusão de certa forma ajuda a 

manutenção da gastronomia local que reforça também a conclusão desta pesquisa com relação 

aos cuidados com o corpo e a saúde, demonstrando não existir inter-relação entre os pratos 

consumidos, na festa ou no dia-a-dia, e os aspectos voltados a saúde e a forma física. 

Não foram encontradas evidências que os fatores relacionados às condições 

econômicas, nível de escolaridade e religião tenham influência sobre os hábitos alimentares 

dos participantes da Tirolerfest e, pelo exposto, durante as entrevistas também não afetam 

desfavoravelmente a manutenção da gastronomia local. A cidade de Treze Tílias não possui 

diferenças marcantes do ponto de vista das condições econômicas e isso permite o consumo 

variado de alimentos por boa parte da população e desta forma não coloca em risco a 

manutenção da gastronomia local, em razão de pessoas com menores condições financeiras 

não poderem adquirir produtos para a elaboração de pratos típicos. Vale ressaltar, que o fato 

de Treze Tílias ser considerado um município com características rurais facilita a aquisição da 

matéria-prima necessária para a elaboração dos pratos. 

O hedonismo e as necessidades biológicas são fatores que contribuem favoravelmente 

sobre os hábitos alimentares da Tirolerfest e também do ponto de vista das refeições diárias da 

população. Percebeu-se que estes dois fatores alinhados ao fator associado a memória 

gustativa geram uma sensação de prazer no consumo dos pratos típicos, sendo esta 

combinação de fatores essencial para a manutenção da gastronomia local. 

Os fatores relacionados ao estilo de vida (status e modismo), sociabilidade e 

festividade tiveram um resultados favorável, mas alguns comentários reforçam que estes 

fatores sejam considerados críticos para a manutenção da gastronomia local. Percebeu-se que 
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alguns jovens acabam “reprovando” a Tirolerfest em função de achar que existe pouco status 

em frequentá-la e que a moda é participar de festas em outras cidades. O fato dos jovens 

estarem sempre associados a grupos de amigos (sociabilidade) pode gerar um efeito cascata, 

onde um segue o outro em função da “amizade” e apesar do aspecto festividade ter uma 

relação direta com a Tirolerfest, o fato mencionado acima de buscar outras alternativas (outras 

festas) acaba influenciando desfavoravelmente. Na realidade, os comentários acima não 

colocam em risco a sobrevivência da Tirolerfest e da gastronomia local, mas apenas levantam 

alguns fatores críticos de sucesso que em qualquer sociedade devem ser analisados sob o 

ponto de vista do objeto em estudo. No Quadro 6 é sintetizada a percepção da pesquisadora 

perante os atributos analisados nesta pesquisa. 

 

Quadro 6: Influência dos atributos sobre a gastronomia local 

ATRIBUTOS 

Idade (-) Gênero (+) Comida Local (+) Condições Econômicas (+) 

Nível de Escolaridade (N) Religião (N) Raízes da Família (+) Memória Gustativa (+) 

Hedonismo (+) Necessidades Biológicas (+) Cuidado com a Saúde (+) Estilo de Vida (C) 

Simbolismo (+) Identidade (+) Sociabilidade (C) Festividade (C) 

Legenda: 
( + )  Influência Positiva 
( - )  Influência Negativa 
( C )  Influência Crítica 
( N )  Sem Influência 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2013. 

 

O Quadro 6 indica os fatores relacionados ao alinhamento entre cultura e alimentação 

para delimitar o cenário de relevância da Tirolerfest dentro da gastronomia local, onde os 

atributos com sinal positivo (+) favorecem a manutenção da gastronomia local, o atributo 

Idade influencia desfavoravelmente (-) e os atributos Estilo de Vida, Sociabilidade e 

Festividade são considerados fatores críticos (C), apesar da percepção positiva durante a 

Tirolerfest, mas que devem ser analisados com mais atenção. Os fatores relacionados ao Nível 

de Escolaridade e a Religião foram classificados como neutros (N), pois não houve uma 

percepção forte (negativa ou positiva) sobre a influência nos hábitos alimentares. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que o presente trabalho atingiu o objetivo de analisar a influência dos 

festivais gastronômicos na gastronomia local para evidenciar o alinhamento entre cultura e 

alimentação. A pesquisa começou com a fundamentação teórica para mostrar a influência da 

cultura na alimentação, a influência do terroir e da memória gustativa na gastronomia local, 

conceituar a memória gustativa e finalizar com o tema festivais gastronômicos. A ideia 

principal foi construir um quadro (Quadro 2) para mostrar os atributos envolvidos no 

alinhamento entre cultura e alimentação (Objetivo Especifico 1), sendo identificados os 

atributos: Idade, Gênero, Comida Local, Condições Econômicas, Nível de Escolaridade, 

Religião, Raízes da Família, Memória Gustativa, Hedonismo, Necessidades Biológicas, 

Cuidado com a Saúde, Estilo de Vida, Simbolismo, Identidade, Sociabilidade e Festividade.      

 Não foram encontrados registros com o objetivo de pesquisar o comportamento destes 

atributos (Quadro 2) em uma festival gastronômico, fato este que reforçou a ideia de realizar 

um estudo de caso para analisar os referidos atributos no alinhamento entre cultura e 

alimentação. 

Na segunda parte foi realizado um estudo piloto no I Festival Gastronômico e a 

pesquisa propriamente dita na Tirolerfest, ambos os eventos realizados em Treze Tílias/SC, 

para evidenciar o grau de importância dos atributos relativos ao alinhamento entre cultura e 

alimentação (Objetivo Especifico 2). Foram realizadas 158 entrevistas com residentes de 

Treze Tílias e organizadores e turistas da Tirolerfest, houve a necessidade de entrevistar 

pessoas do poder público com percepções distintas sobre o significado das festas 

gastronômicas para o município de Treze Tílias e por outro lado acompanhar o processo 

histórico por meio de entrevistas com pessoas (organizadores, empresários, turistas e 

residentes) que tenham vivido este processo em diferentes períodos. Para a análise foram 

utilizados registros fotográficos com a função de comprovar a observação participante e 

“facilitar” a interação entre o entrevistado e a pesquisadora durante a realização da entrevista. 

Ainda nesta etapa, os resultados das entrevistas e observações coletadas durante a Tirolerfest 

foram analisados à luz da teoria. A montagem do texto (teoria, entrevistados e pesquisador) 

ajudou a pesquisadora na construção de percepções e evidências a respeito do problema de 

pesquisa e ainda a indicar os caminhos e as possibilidades de outras pesquisa. 

O último objetivo especifico visava delimitar o cenário de relevância dos festivais 

gastronômicos como catalisador da gastronomia local, a partir da Tirolerfest de Treze 
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Tílias/SC (Objetivo Especifico 3), o resumo das evidências encontradas estão no Quadro 6 

que mostra o grau de incidência dos atributos para alinhamento entre cultura e alimentação. A 

conclusão foi que os atributos Gênero, Comida Local, Condições Econômicas, Raízes da 

Família, Memória Gustativa, Hedonismo, Necessidades Biológicas, Cuidado com a Saúde, 

Simbolismo e Identidade favorecem a manutenção da gastronomia local, o atributo Idade 

influencia desfavoravelmente a manutenção da gastronomia local e os atributos Estilo de 

Vida, Sociabilidade e Festividade foram considerados fatores críticos, apesar da percepção 

positiva durante a Tirolerfest, e devem ser analisados com mais atenção. Os fatores 

relacionados ao nível de escolaridade e religião foram classificados como neutros, pois não 

houve uma percepção forte (negativa ou positiva) sobre a influência nos hábitos alimentares. 

O resultado deste trabalho busca minimizar o impacto de existir poucos estudos 

publicados que incidem sobre os impactos sociais, culturais e / ou política de festivais e 

eventos gastronômicos (ARCODIA; WHITFORD, 2006). Raj (2003) afirma que os festivais 

desempenham um papel importante em uma comunidade, pois  ajudam a desenvolver o 

orgulho local e a identidade para as pessoas, por outro lado, existe um interesse crescente na 

forma como a organização de festivais pode preservar e promover o patrimônio antropológico 

e cultural, animar atrações específicas ou cidades inteiras, melhorar a consciência ou a 

imagem do destino, fornecer uma vantagem de mercado competitiva e aumentar os benefícios 

econômicos (PRESENZA; IOCCA, 2012). 

 

5.1 Limitações 

A maior limitação desta pesquisa foi a dificuldade encontrada durante as entrevistas de 

manter-se neutro e não influenciar os entrevistados, principalmente quando estes não 

compreendiam a pergunta. Trata-se de uma situação de difícil gerenciamento, pois a 

pesquisadora deveria explicar sem se posicionar ou em outras situações quando a 

pesquisadora teve que questionar o entrevistado para verificar se as respostas eram coerentes 

com o propósito estabelecido sem que o entrevistado se sentisse testado ou desacreditado. 

Além disso, a pesquisadora teve que conduzir uma “conversa paralela” para obter mais 

subsídios na resposta, pois alguns entrevistados eram monossilábicos (sim ou não) durante a 

entrevista. 

A duração da Tirolerfest 2012 foi muito curta, apenas quatro dias, o que limitou as 

observações e o número de entrevistados, principalmente as entrevistas com os turistas que 
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não tinham muita paciência para serem entrevistados justamente no mesmo período que 

ocorria a festa, parecia que estes entrevistados sentiam ser uma “perda de tempo na festa” 

colaborar com a pesquisadora. 

 

5.2  Sugestões 

Com o término deste trabalho surgiram algumas ideias para futuras pesquisas, tais 

como: analisar a alimentação do dia-a-dia dos primeiros imigrantes de Treze Tílias usando o 

método de história oral ou estudar a relação dos residentes com os visitantes da Tirolerfest 

para analisar os impactos deste contato ou ainda discutir a motivação das pessoas em 

participar da Tirolerfest. Além disso, outras propostas poderiam focar em: analisar festivais 

gastronômicos similares, por exemplo, comparar a Tirolerfest de Treze Tílias/SC com a Festa 

Pomerana em Pomerode/SC; ou comparar com festivais do estilo Oktoberfest em 

Blumenau/SC, que possui maior apelo comercial; ou planejar uma pesquisa com o 

pensamento de Derret (2003), onde o objetivo seria compreender as identidades culturais das 

comunidades locais que recebem os visitantes em determinado evento.  
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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 196 DE 10 DE OUTUBRO DE 1996 

 

 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Quinquagésima Nona Reunião Ordinária, 
realizada nos dias 09 e 10 de outubro de 1996, no uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, RESOLVE: 

 

Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 
humanos: 

I - PREÂMBULO 

A presente Resolução fundamenta-se nos principais documentos internacionais que 
emanaram declarações e diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos: o Código de 
Nuremberg (1947), a Declaração dos Direitos do Homem (1948), a Declaração de Helsinque (1964 e 
suas versões posteriores de 1975, 1983 e 1989), o Acordo Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (ONU, 1966, aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 1992), as Propostas de 
Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos 
(CIOMS/OMS 1982 e 1993) e as Diretrizes Internacionais para Revisão Ética de Estudos 
Epidemiológicos (CIOMS, 1991). Cumpre as disposições da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata: Código de Direitos do Consumidor, Código Civil e 
Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Saúde 8.080, de 19/09/90 
(dispõe sobre as condições de atenção à saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes), Lei 8.142, de 28/12/90 (participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde), Decreto 99.438, de 07/08/90 (organização e atribuições do Conselho Nacional de Saúde), 
Decreto 98.830, de 15/01/90 (coleta por estrangeiros de dados e materiais científicos no Brasil), Lei 
8.489, de 18/11/92, e Decreto 879, de 22/07/93 (dispõem sobre retirada de tecidos, órgãos e outras 
partes do corpo humano com fins humanitários e científicos), Lei 8.501, de 30/11/92 (utilização de 
cadáver), Lei 8.974, de 05/01/95 (uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio 
ambiente de organismos geneticamente modificados), Lei 9.279, de 14/05/96 (regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial), e outras. 

Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro referenciais 
básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa assegurar 
os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

O caráter contextual das considerações aqui desenvolvidas implica em revisões periódicas 
desta Resolução, conforme necessidades nas áreas tecnocientífica e ética. 
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Ressalta-se, ainda, que cada área temática de investigação e cada modalidade de pesquisa, 
além de respeitar os princípios emanados deste texto, deve cumprir com as exigências setoriais e 
regulamentações específicas. 

II - TERMOS E DEFINIÇÕES 

A presente Resolução, adota no seu âmbito as seguintes definições: 

II.1 - Pesquisa - classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o 
conhecimento generalizável. O conhecimento generalizável consiste em teorias, relações ou princípios 
ou no acúmulo de informações sobre as quais estão baseados, que possam ser corroborados por 
métodos científicos aceitos de observação e inferência. 

II.2 - Pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou coletivamente, 
envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o 
manejo de informações ou materiais. 

II.3 - Protocolo de Pesquisa - Documento contemplando a descrição da pesquisa em seus 
aspectos fundamentais, informações relativas ao sujeito da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores 
e à todas as instâncias responsáveis. 

II.4 - Pesquisador responsável - pessoa responsável pela coordenação e realização da 
pesquisa e pela integridade e bem-estar dos sujeitos da pesquisa. 

II.5 - Instituição de pesquisa - organização, pública ou privada, legitimamente constituída e 
habilitada na qual são realizadas investigações científicas. 

 

II.6 - Promotor - indivíduo ou instituição, responsável pela promoção da pesquisa. 

II.7 - Patrocinador - pessoa física ou jurídica que apoia financeiramente a pesquisa. 

II.8 - Risco da pesquisa - possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, 
intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma pesquisa e dela 
decorrente. 

II.9 - Dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou tardio, ao indivíduo 
ou à coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, decorrente do estudo científico. 

II.10 - Sujeito da pesquisa - é o(a) participante pesquisado(a), individual ou coletivamente, 
de caráter voluntário, vedada qualquer forma de remuneração. 

II.11 - Consentimento livre e esclarecido - anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu 
representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou 
intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, 
métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada em 
um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na pesquisa. 

II.12 - Indenização - cobertura material, em reparação a dano imediato ou tardio, causado 
pela pesquisa ao ser humano a ela submetida. 
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II.13 - Ressarcimento - cobertura, em compensação, exclusiva de despesas decorrentes da 
participação do sujeito na pesquisa. 

II.14 - Comitês de Ética em Pesquisa-CEP - colegiados interdisciplinares e independentes, 
com "munus público", de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os 
interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

II.15 - Vulnerabilidade - refere-se a estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões 
ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida, sobretudo no que se refere ao 
consentimento livre e esclarecido.  

II.16 - Incapacidade - Refere-se ao possível sujeito da pesquisa que não tenha capacidade 
civil para dar o seu consentimento livre e esclarecido, devendo ser assistido ou representado, de acordo 
com a legislação brasileira vigente. 

III - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e científicas 
fundamentais. 

III.1 - A eticidade da pesquisa implica em: 

a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos vulneráveis e 
aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá 
sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua 
vulnerabilidade; 

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou 
coletivos (beneficência), comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e 
riscos; 

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados (não maleficência); 

d) relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos da pesquisa e 
minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses 
envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária (justiça e eqüidade). 

III.2- Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceitação não 
esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa e, portanto, deverá 
obedecer às diretrizes da presente Resolução. Os procedimentos referidos incluem entre outros, os de 
natureza instrumental, ambiental, nutricional, educacional, sociológica, econômica, física, psíquica ou 
biológica, sejam eles farmacológicos, clínicos ou cirúrgicos e de finalidade preventiva, diagnóstica ou 
terapêutica. 

III.3 - A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo seres humanos deverá 
observar as seguintes exigências: 

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas 
de responder a incertezas; 
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b) estar fundamentada na experimentação prévia realizada em laboratórios, animais ou em 
outros fatos científicos; 

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido 
por outro meio; 

d) prevalecer sempre as probabilidades dos benefícios esperados sobre os riscos previsíveis; 

e) obedecer a metodologia adequada. Se houver necessidade de distribuição aleatória dos 
sujeitos da pesquisa em grupos experimentais e de controle, assegurar que, a priori, não seja possível 
estabelecer as vantagens de um procedimento sobre outro através de revisão de literatura, métodos 
observacionais ou métodos que não envolvam seres humanos; 

f) ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de placebo, em termos de não 
maleficência e de necessidade metodológica;  

g) contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa e/ou seu 
representante legal; 

h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do 
sujeito da pesquisa, devendo ainda haver adequação entre a competência do pesquisador e o projeto 
proposto; 

i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da 
imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas 
e/ou das comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico - financeiro; 

j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. Indivíduos ou 
grupos vulneráveis não devem ser sujeitos de pesquisa quando a informação desejada possa ser obtida 
através de sujeitos com plena autonomia, a menos que a investigação possa trazer benefícios diretos 
aos vulneráveis. Nestes casos, o direito dos indivíduos ou grupos que queiram participar da pesquisa 
deve ser assegurado, desde que seja garantida a proteção à sua vulnerabilidade e incapacidade 
legalmente definida; 

l) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os 
hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades; 

m) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-se-ão em 
benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. O projeto deve analisar as 
necessidades de cada um dos membros da comunidade e analisar as diferenças presentes entre eles, 
explicitando como será assegurado o respeito às mesmas; 

n) garantir o retorno dos benefícios obtidos através das pesquisas para as pessoas e as 
comunidades onde as mesmas forem realizadas. Quando, no interesse da comunidade, houver 
benefício real em incentivar ou estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o protocolo de 
pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal benefício às pessoas e/ou 
comunidades; 

o) comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa, sempre que os mesmos 
puderem contribuir para a melhoria das condições de saúde da coletividade, preservando, porém, a 
imagem e assegurando que os sujeitos da pesquisa não sejam estigmatizados ou percam a auto-estima; 
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p) assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos de 
retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa; 

q)assegurar aos sujeitos da pesquisa as condições de acompanhamento, tratamento ou de 
orientação, conforme o caso, nas pesquisas de rastreamento; demonstrar a preponderância de 
benefícios sobre riscos e custos; 

r) assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da 
pesquisa ou patrocinador do projeto; 

s) comprovar, nas pesquisas conduzidas do exterior ou com cooperação estrangeira, os 
compromissos e as vantagens, para os sujeitos das pesquisas e para o Brasil, decorrentes de sua 
realização. Nestes casos deve ser identificado o pesquisador e a instituição nacionais co-responsáveis 
pela pesquisa. O protocolo deverá observar as exigências da Declaração de Helsinque e incluir 
documento de aprovação, no país de origem, entre os apresentados para avaliação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da instituição brasileira, que exigirá o cumprimento de seus próprios referenciais éticos. 
Os estudos patrocinados do exterior também devem responder às necessidades de treinamento de 
pessoal no Brasil, para que o país possa desenvolver projetos similares de forma independente; 

t) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a 
finalidade prevista no seu protocolo; 

u) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em mulheres 
grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências sobre a fertilidade, a gravidez, 
o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a lactação e o recém-nascido; 

v) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem, ser precedidas de pesquisas em 
mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for o objetivo fundamental da 
pesquisa; 

x) propiciar, nos estudos multicêntricos, a participação dos pesquisadores que desenvolverão 
a pesquisa na elaboração do delineamento geral do projeto; e  

z) descontinuar o estudo somente após análise das razões da descontinuidade pelo CEP que a 
aprovou. 

IV - CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após 
consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus 
representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. 

IV.1 - Exige-se que o esclarecimento dos sujeitos se faça em linguagem acessível e que 
inclua necessariamente os seguintes aspectos: 

a) a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa; 

b) os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados; 

c) os métodos alternativos existentes; 

d) a forma de acompanhamento e assistência, assim como seus responsáveis; 



133 

 

e) a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia, 
informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo; 

f) a liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 
fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado; 

g) a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 
confidenciais envolvidos na pesquisa; 

h) as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação na pesquisa; e 

i) as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

IV.2 - O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes requisitos: 

a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma das 
exigências acima; 

b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação; 

c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos 
sujeitos da pesquisa ou por seus representantes legais; e 

d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu 
representante legal e uma arquivada pelo pesquisador. 

IV.3 - Nos casos em que haja qualquer restrição à liberdade ou ao esclarecimento 
necessários para o adequado consentimento, deve-se ainda observar: 

a) em pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, portadores de perturbação ou doença 
mental e sujeitos em situação de substancial diminuição em suas capacidades de consentimento, 
deverá haver justificação clara da escolha dos sujeitos da pesquisa, especificada no protocolo, 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e cumprir as exigências do consentimento livre e 
esclarecido, através dos representantes legais dos referidos sujeitos, sem suspensão do direito de 
informação do indivíduo, no limite de sua capacidade; 

b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles sujeitos 
que, embora adultos e capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos ou à influência de 
autoridade, especialmente estudantes, militares, empregados, presidiários, internos em centros de 
readaptação, casas-abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes a inteira 
liberdade de participar ou não da pesquisa, sem quaisquer represálias; 

c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal fato 
deve ser devidamente documentado, com explicação das causas da impossibilidade, e parecer do 
Comitê de Ética em Pesquisa; 

d) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico de morte encefálica só podem ser realizadas 
desde que estejam preenchidas as seguintes condições: 

- documento comprobatório da morte encefálica (atestado de óbito); 
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- consentimento explícito dos familiares e/ou do responsável legal, ou manifestação prévia 
da vontade da pessoa; 

- respeito total à dignidade do ser humano sem mutilação ou violação do corpo; 

- sem ônus econômico financeiro adicional à família; 

- sem prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou tratamento; 

- possibilidade de obter conhecimento científico relevante, novo e que não possa ser obtido 
de outra maneira; 

e) em comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive indígenas, deve-se contar com a 
anuência antecipada da comunidade através dos seus próprios líderes, não se dispensando, porém, 
esforços no sentido de obtenção do consentimento individual; 

f) quando o mérito da pesquisa depender de alguma restrição de informações aos sujeitos, tal 
fato deve ser devidamente explicitado e justificado pelo pesquisador e submetido ao Comitê de Ética 
em Pesquisa. Os dados obtidos a partir dos sujeitos da pesquisa não poderão ser usados para outros 
fins que os não previstos no protocolo e/ou no consentimento. 

V - RISCOS E BENEFÍCIOS 

Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O dano eventual 
poderá ser imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou a coletividade. 

V.1 - Não obstante os riscos potenciais, as pesquisas envolvendo seres humanos serão 
admissíveis quando: 

a) oferecerem elevada possibilidade de gerar conhecimento para entender, prevenir ou aliviar 
um problema que afete o bem-estar dos sujeitos da pesquisa e de outros indivíduos; 

b) o risco se justifique pela importância do benefício esperado; 

c) o benefício seja maior, ou no mínimo igual, a outras alternativas já estabelecidas para a 
prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 

V.2 - As pesquisas sem benefício direto ao indivíduo, devem prever condições de serem bem 
suportadas pelos sujeitos da pesquisa, considerando sua situação física, psicológica, social e 
educacional. 

V.3 - O pesquisador responsável é obrigado a suspender a pesquisa imediatamente ao 
perceber algum risco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa, conseqüente à mesma, não 
previsto no termo de consentimento. Do mesmo modo, tão logo constatada a superioridade de um 
método em estudo sobre outro, o projeto deverá ser suspenso, oferecendo-se a todos os sujeitos os 
benefícios do melhor regime. 

V.4 - O Comitê de Ética em Pesquisa da instituição deverá ser informado de todos os efeitos 
adversos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo. 

V.5 - O pesquisador, o patrocinador e a instituição devem assumir a responsabilidade de dar 
assistência integral às complicações e danos decorrentes dos riscos previstos. 
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V.6 - Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no 
termo de consentimento e resultante de sua participação, além do direito à assistência integral, têm 
direito à indenização. 

V.7 - Jamais poderá ser exigido do sujeito da pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao 
direito à indenização por dano. O formulário do consentimento livre e esclarecido não deve conter 
nenhuma ressalva que afaste essa responsabilidade ou que implique ao sujeito da pesquisa abrir mão 
de seus direitos legais, incluindo o direito de procurar obter indenização por danos eventuais. 

VI - PROTOCOLO DE PESQUISA 

O protocolo a ser submetido à revisão ética somente poderá ser apreciado se estiver instruído 
com os seguintes documentos, em português: 

VI.1 - folha de rosto: título do projeto, nome, número da carteira de identidade, CPF, 
telefone e endereço para correspondência do pesquisador responsável e do patrocinador, nome e 
assinaturas dos dirigentes da instituição e/ou organização; 

VI.2 - descrição da pesquisa, compreendendo os seguintes itens: 

a) descrição dos propósitos e das hipóteses a serem testadas; 

b) antecedentes científicos e dados que justifiquem a pesquisa. Se o propósito for testar um 
novo produto ou dispositivo para a saúde, de procedência estrangeira ou não, deverá ser indicada a 
situação atual de registro junto a agências regulatórias do país de origem; 

c) descrição detalhada e ordenada do projeto de pesquisa (material e métodos, casuística, 
resultados esperados e bibliografia); 

d) análise crítica de riscos e benefícios; 

e) duração total da pesquisa, a partir da aprovação; 

f) explicitaçao das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do 
patrocinador; 

g) explicitação de critérios para suspender ou encerrar a pesquisa; 

h) local da pesquisa: detalhar as instalações dos serviços, centros, comunidades e instituições 
nas quais se processarão as várias etapas da pesquisa; 

i) demonstrativo da existência de infra-estrutura necessária ao desenvolvimento da pesquisa 
e para atender eventuais problemas dela resultantes, com a concordância documentada da instituição; 

j) orçamento financeiro detalhado da pesquisa: recursos, fontes e destinação, bem como a 
forma e o valor da remuneração do pesquisador; 

l) explicitação de acordo preexistente quanto à propriedade das informações geradas, 
demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto à divulgação pública dos 
resultados, a menos que se trate de caso de obtenção de patenteamento; neste caso, os resultados 
devem se tornar públicos, tão logo se encerre a etapa de patenteamento; 



136 

 

m) declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 
favoráveis ou não; e 

n) declaração sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados. 

VI.3 - informações relativas ao sujeito da pesquisa: 

a) descrever as características da população a estudar: tamanho, faixa etária, sexo, cor 
(classificação do IBGE), estado geral de saúde, classes e grupos sociais, etc. Expor as razões para a 
utilização de grupos vulneráveis; 

b) descrever os métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa; 

c) identificar as fontes de material de pesquisa, tais como espécimens, registros e dados a 
serem obtidos de seres humanos. Indicar se esse material será obtido especificamente para os 
propósitos da pesquisa ou se será usado para outros fins; 

d) descrever os planos para o recrutamento de indivíduos e os procedimentos a serem 
seguidos. Fornecer critérios de inclusão e exclusão; 

e) apresentar o formulário ou termo de consentimento, específico para a pesquisa, para a 
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, incluindo informações sobre as circunstâncias sob as 
quais o consentimento será obtido, quem irá tratar de obtê-lo e a natureza da informação a ser 
fornecida aos sujeitos da pesquisa; 

f) descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade; 

g) descrever as medidas para proteção ou minimização de qualquer risco eventual. Quando 
apropriado, descrever as medidas para assegurar os necessários cuidados à saúde, no caso de danos aos 
indivíduos. Descrever também os procedimentos para monitoramento da coleta de dados para prover a 
segurança dos indivíduos, incluindo as medidas de proteção à confidencialidade; e  

h) apresentar previsão de ressarcimento de gastos aos sujeitos da pesquisa. A importância 
referente não poderá ser de tal monta que possa interferir na autonomia da decisão do indivíduo ou 
responsável de participar ou não da pesquisa. 

VI.4 - qualificação dos pesquisadores: "Curriculum vitae" do pesquisador responsável e dos 
demais participantes. 

VI.5 - termo de compromisso do pesquisador responsável e da instituição de cumprir os 
termos desta Resolução. 

VII - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA-CEP 

Toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê 
de Ética em Pesquisa. 

VII.1 - As instituições nas quais se realizem pesquisas envolvendo seres humanos deverão 
constituir um ou mais de um Comitê de Ética em Pesquisa- CEP, conforme suas necessidades. 
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VII.2 - Na impossibilidade de se constituir CEP, a instituição ou o pesquisador responsável 
deverá submeter o projeto à apreciação do CEP de outra instituição, preferencialmente dentre os 
indicados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS). 

VII.3 - Organização - A organização e criação do CEP será da competência da instituição, 
respeitadas as normas desta Resolução, assim como o provimento de condições adequadas para o seu 
funcionamento.  

VII.4 - Composição - O CEP deverá ser constituído por colegiado com número não inferior 
a 7 (sete) membros. Sua constituição deverá incluir a participação de profissionais da área de saúde, 
das ciências exatas, sociais e humanas, incluindo, por exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, 
filósofos, bioeticistas e, pelo menos, um membro da sociedade representando os usuários da 
instituição. Poderá variar na sua composição, dependendo das especificidades da instituição e das 
linhas de pesquisa a serem analisadas. 

VII.5 - Terá sempre caráter multi e transdisciplinar, não devendo haver mais que metade de 
seus membros pertencentes à mesma categoria profissional, participando pessoas dos dois sexos. 
Poderá ainda contar com consultores "ad hoc", pessoas pertencentes ou não à instituição, com a 
finalidade de fornecer subsídios técnicos. 

VII.6 - No caso de pesquisas em grupos vulneráveis, comunidades e coletividades, deverá 
ser convidado um representante, como membro "ad hoc" do CEP, para participar da análise do projeto 
específico. 

VII.7 - Nas pesquisas em população indígena deverá participar um consultor familiarizado 
com os costumes e tradições da comunidade. 

VII.8 - Os membros do CEP deverão se isentar de tomada de decisão, quando diretamente 
envolvidos na pesquisa em análise. 

VII.9 - Mandato e escolha dos membros - A composição de cada CEP deverá ser definida 
a critério da instituição, sendo pelo menos metade dos membros com experiência em pesquisa, eleitos 
pelos seus pares. A escolha da coordenação de cada Comitê deverá ser feita pelos membros que 
compõem o colegiado, durante a primeira reunião de trabalho. Será de três anos a duração do mandato, 
sendo permitida recondução. 

VII.10 - Remuneração - Os membros do CEP não poderão ser remunerados no desempenho 
desta tarefa, sendo recomendável, porém, que sejam dispensados nos horários de trabalho do Comitê 
das outras obrigações nas instituições às quais prestam serviço, podendo receber ressarcimento de 
despesas efetuadas com transporte, hospedagem e alimentação. 

VII.11 - Arquivo - O CEP deverá manter em arquivo o projeto, o protocolo e os relatórios 
correspondentes, por 5 (cinco) anos após o encerramento do estudo. 

VII.12 - Liberdade de trabalho - Os membros dos CEPs deverão ter total independência na 
tomada das decisões no exercício das suas funções, mantendo sob caráter confidencial as informações 
recebidas. Deste modo, não podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de superiores hierárquicos 
ou pelos interessados em determinada pesquisa, devem isentar-se de envolvimento financeiro e não 
devem estar submetidos a conflito de interesse. 

VII.13 - Atribuições do CEP: 
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a) revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, inclusive os 
multicêntricos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões sobre a ética da pesquisa a ser 
desenvolvida na instituição, de modo a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos voluntários 
participantes nas referidas pesquisas; 

b) emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
identificando com clareza o ensaio, documentos estudados e data de revisão. A revisão de cada 
protocolo culminará com seu enquadramento em uma das seguintes categorias: 

- aprovado; 

- com pendência: quando o Comitê considera o protocolo como aceitável, porém identifica 
determinados problemas no protocolo, no formulário do consentimento ou em ambos, e recomenda 
uma revisão específica ou solicita uma modificação ou informação relevante, que deverá ser atendida 
em 60 (sessenta) dias pelos pesquisadores; 

- retirado: quando, transcorrido o prazo, o protocolo permanece pendente; 

- não aprovado; e 

- aprovado e encaminhado, com o devido parecer, para apreciação pela Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa -CONEP/MS, nos casos previstos no capítulo VIII, item 4.c. 

c) manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa e 
arquivamento do protocolo completo, que ficará à disposição das autoridades sanitárias; 

d) acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios anuais dos 
pesquisadores; 

e) desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética na 
ciência; 

f) receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra parte denúncias de abusos ou 
notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal do estudo, decidindo pela 
continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, adequar o termo de 
consentimento. Considera-se como anti-ética a pesquisa descontinuada sem justificativa aceita pelo 
CEP que a aprovou; 

g) requerer instauração de sindicância à direção da instituição em caso de denúncias de 
irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, em havendo comprovação, comunicar à Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa-CONEP/MS e, no que couber, a outras instâncias; e 

h) manter comunicação regular e permanente com a CONEP/MS. 

VII.14 - Atuação do CEP: 

a) A revisão ética de toda e qualquer proposta de pesquisa envolvendo seres humanos não 
poderá ser dissociada da sua análise científica. Pesquisa que não se faça acompanhar do respectivo 
protocolo não deve ser analisada pelo Comitê. 

b) Cada CEP deverá elaborar suas normas de funcionamento, contendo metodologia de 
trabalho, a exemplo de: elaboração das atas; planejamento anual de suas atividades; periodicidade de 
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reuniões; número mínimo de presentes para início das reuniões; prazos para emissão de pareceres; 
critérios para solicitação de consultas de experts na área em que se desejam informações técnicas; 
modelo de tomada de decisão, etc. 

VIII - COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA (CONEP/MS) 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP/MS é uma instância colegiada, de 
natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente, vinculada ao Conselho Nacional 
de Saúde. 

O Ministério da Saúde adotará as medidas necessárias para o funcionamento pleno da 
Comissão e de sua Secretaria Executiva. 

VIII.1 - Composição: A CONEP terá composição multi e transdiciplinar, com pessoas de 
ambos os sexos e deverá ser composta por 13 (treze) membros titulares e seus respectivos suplentes, 
sendo 05 (cinco) deles personalidades destacadas no campo da ética na pesquisa e na saúde e 08 (oito) 
personalidades com destacada atuação nos campos teológico, jurídico e outros, assegurando-se que 
pelo menos um seja da área de gestão da saúde. Os membros serão selecionados, a partir de listas 
indicativas elaboradas pelas instituições que possuem CEP registrados na CONEP, sendo que 07 (sete) 
serão escolhidos pelo Conselho Nacional de Saúde e 06 (seis) serão definidos por sorteio. Poderá 
contar também com consultores e membros "ad hoc", assegurada a representação dos usuários. 

VIII.2 - Cada CEP poderá indicar duas personalidades. 

VIII.3 - O mandato dos membros da CONEP será de quatro anos com renovação alternada a 
cada dois anos, de sete ou seis de seus membros. 

VIII.4 - Atribuições da CONEP - Compete à CONEP o exame dos aspectos éticos da 
pesquisa envolvendo seres humanos, bem como a adequação e atualização das normas atinentes. A 
CONEP consultará a sociedade sempre que julgar necessário, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes 
atribuições: 

a) estimular a criação de CEPs institucionais e de outras instâncias; 

b) registrar os CEPs institucionais e de outras instâncias; 

c) aprovar, no prazo de 60 dias, e acompanhar os protocolos de pesquisa em áreas temáticas 
especiais tais como: 

1- genética humana; 

2- reprodução humana; 

3- farmácos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos novos (fases I, II e III) ou não 
registrados no país (ainda que fase IV), ou quando a pesquisa for referente a seu uso com modalidades, 
indicações, doses ou vias de administração diferentes daquelas estabelecidas, incluindo seu emprego 
em combinações; 

4- equipamentos, insumos e dispositivos para a saúde novos, ou não registrados no país; 

5- novos procedimentos ainda não consagrados na literatura; 
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6- populações indígenas; 

7- projetos que envolvam aspectos de biossegurança; 

8- pesquisas coordenadas do exterior ou com participação estrangeira e pesquisas que 
envolvam remessa de material biológico para o exterior; e 

9- projetos que, a critério do CEP, devidamente justificado, sejam julgados merecedores de 
análise pela CONEP; 

d) prover normas específicas no campo da ética em pesquisa, inclusive nas áreas temáticas 
especiais, bem como recomendações para aplicação das mesmas; 

e) funcionar como instância final de recursos, a partir de informações fornecidas 
sistematicamente, em caráter ex-ofício ou a partir de denúncias ou de solicitação de partes 
interessadas, devendo manifestar-se em um prazo não superior a 60 (sessenta) dias; 

f) rever responsabilidades, proibir ou interromper pesquisas, definitiva ou temporariamente, 
podendo requisitar protocolos para revisão ética inclusive, os já aprovados pelo CEP; 

g) constituir um sistema de informação e acompanhamento dos aspectos éticos das pesquisas 
envolvendo seres humanos em todo o território nacional, mantendo atualizados os bancos de dados; 

h) informar e assessorar o MS, o CNS e outras instâncias do SUS, bem como do governo e 
da sociedade, sobre questões éticas relativas à pesquisa em seres humanos; 

i) divulgar esta e outras normas relativas à ética em pesquisa envolvendo seres humanos; 

j) a CONEP juntamente com outros setores do Ministério da Saúde, estabelecerá normas e 
critérios para o credenciamento de Centros de Pesquisa. Este credenciamento deverá ser proposto 
pelos setores do Ministério da Saúde, de acordo com suas necessidades, e aprovado pelo Conselho 
Nacional de Saúde; e 

l) estabelecer suas próprias normas de funcionamento. 

VIII.5 - A CONEP submeterá ao CNS para sua deliberação: 

a) propostas de normas gerais a serem aplicadas às pesquisas envolvendo seres humanos, 
inclusive modificações desta norma; 

b) plano de trabalho anual; 

c) relatório anual de suas atividades, incluindo sumário dos CEP estabelecidos e dos projetos 
analisados. 

IX - OPERACIONALIZAÇÃO 

IX.1 - Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá obedecer às 
recomendações desta Resolução e dos documentos endossados em seu preâmbulo. A responsabilidade 
do pesquisador é indelegável, indeclinável e compreende os aspectos éticos e leagis. 

IX.2 - Ao pesquisador cabe: 



141 

 

a) apresentar o protocolo, devidamente instruido ao CEP, aguardando o pronunciamento 
deste, antes de iniciar a pesquisa; 

b) desenvolver o projeto conforme delineado; 

c) elaborar e apresentar os relatórios parciais e final; 

d) apresentar dados solicitados pelo CEP, a qualquer momento; 

e) manter em arquivo, sob sua guarda, por 5 anos, os dados da pesquisa, contendo fichas 
individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP; 

f) encaminhar os resultados para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores 
associados e ao pessoal técnico participante do projeto; 

g) justificar, perante o CEP, interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados. 

IX.3 - O Comitê de Ética em Pesquisa institucional deverá estar registrado junto à 
CONEP/MS. 

IX.4 - Uma vez aprovado o projeto, o CEP passa a ser co-responsável no que se refere aos 
aspectos éticos da pesquisa. 

IX.5 - Consideram-se autorizados para execução, os projetos aprovados pelo CEP, exceto os 
que se enquadrarem nas áreas temáticas especiais, os quais, após aprovação pelo CEP institucional 
deverão ser enviados à CONEP/MS, que dará o devido encaminhamento. 

IX.6 - Pesquisas com novos medicamentos, vacinas, testes diagnósticos, equipamentos e 
dispositivos para a saúde deverão ser encaminhados do CEP à CONEP/MS e desta, após parecer, à 
Secretaria de Vigilância Sanitária. 

IX.7 - As agências de fomento à pesquisa e o corpo editorial das revistas científicas deverão 
exigir documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo CEP e/ou CONEP, quando for o 
caso. 

IX.8 - Os CEP institucionais deverão encaminhar trimestralmente à CONEP/MS a relação 
dos projetos de pesquisa analisados, aprovados e concluídos, bem como dos projetos em andamento e, 
imediatamente, aqueles suspensos. 

X. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

X.1 - O Grupo Executivo de Trabalho-GET, constituido através da Resolução CNS 170/95, 
assumirá as atribuições da CONEP até a sua constituição, responsabilizando-se por: 

a) tomar as medidas necessárias ao processo de criação da CONEP/MS; 

b) estabelecer normas para registro dos CEP institucionais; 

X.2 - O GET terá 180 dias para finalizar as suas tarefas. 

X.3 - Os CEP das instituições devem proceder, no prazo de 90 (noventa) dias, ao 
levantamento e análise, se for o caso, dos projetos de pesquisa em seres humanos já em andamento, 
devendo encaminhar à CONEP/MS, a relação dos mesmos. 
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X4 - Fica revogada a Resolução 01/88. 

 

 

ADIB D. JATENE 

Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

 

 

Homologo a Resolução CNS nº 196, de 10 de outubro de 1996, nos termos do Decreto de 
Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991. 

 

 

ADIB D. JATENE 

Ministro de Estado da Saúde 
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Planejamento das Entrevistas (Tirolerfest – Treze Tílias) 

 

Primeiro Dia (08/10) 

• Entrevista com a Secretaria Municipal de Turismo; 

• Visita a Biblioteca Municipal para pesquisar a origem e tradições da população (cultura 

e alimentação) de Treze Tílias; 

• Visita ao Consulado Honorário da Áustria em Treze Tílias (Dreizehnlinden). 

 

Segundo dia (09/10) 

• Observação da montagem dos stands da Tirolerfest (entrevistas e fotos); 

• Entrevistas com os responsáveis pelas barracas (motivações); 

• Entrevistas com organizadores da festa (comunidade/prefeitura/igreja/associação 

comercial/Sebrae/outros). 

 

Terceiro dia (10/10) 

• Observação da montagem dos stands da Tirolerfest (entrevistas e fotos); 

• Entrevistas com os responsáveis pelas barracas (motivações); 

• Entrevistas com organizadores da festa (comunidade/prefeitura/igreja/associação 

comercial/Sebrae/outros). 

 

Tirolerfest (11/10 – 14/10) 

• Acompanhar os visitantes da Tirolerfest para realizar entrevistas, tirar fotos e 

observações do evento. 

• Visitar o Restaurante Kandlerkof (Clotilde e Rudolf) na Rua Videira, 80 - Centro. Tel: 

(49) 3537-0276 - email: rudolfopalas@hotmail.com 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



148 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – Residentes 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique todas as 
folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas pelo pesquisador, e assinadas pelo 
mesmo, na última página. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  
Esta pesquisa é parte da dissertação de mestrado “CULTURA E ALIMENTAÇÃO: perspectiva das 
festas gastronômicas – o caso da Tirolerfest” foco do trabalho de mestrado da aluna curso de Turismo 
e Hotelaria da UNIVALI, Katarzyna Bortnowska Marinho, sob orientação da Profa. Dra. Anete 
Alberton. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a influência das festas gastronômicas na 
manutenção da gastronomia regional, tendo como foco o festival Tirolerfest de Treze Tílias/SC que 
ocorre de 11 a 14 de outubro de 2012. Serão identificados os atributos culturais, fisiológicos e simbólicos 
envolvidos neste evento e que funcionam como catalisadores da gastronomia da cidade. Além de alguns 
aspectos que caracterizem seus hábitos (fisiológicos), você será questionado sobre as motivações que o 
levaram a frequentar a Tirolerfest e a sua satisfação com a festa. Considerando a Tirolerfest um 
importante e significativo evento na região, sua participação será importante para entender aspectos 
relevantes que envolvem a cultura e a gastronomia da região, podendo contribuir para a valorização da 
gastronomia e da cultura e resgate da identidade étnica. Com sua autorização a entrevista será gravada, 
mas não haverá identificação de nomes na pesquisa; depois de transcritas e analisadas as entrevistas, uma 
cópia dos resultados será enviada por e-mail para seu conhecimento, antes da defesa da dissertação. 
Também existe a possibilidade de publicação de artigos com uso de análises de dados da pesquisa. Vale 
ressaltar, que não haverá remuneração desta atividade no decorrer da pesquisa e que existe a 
possibilidade de retirar o consentimento ou questionar a qualquer tempo, para isso disponibilizamos o 
meio de contato com os pesquisadores. Alguns riscos podem ocorrer durante as entrevistas: análise 
inapropriada das informações coletadas ou danos morais no caso de quebra de sigilo ou extravio das 
informações das entrevistas realizadas, mas ressalta-se que esforços serão empreendidos no sentido de 
minimizar riscos para as pessoas envolvidas diretamente na pesquisa, tanto na idoneidade das análises 
como restringindo a manipulação dos dados e o resguardo dos documentos apenas aos pesquisadores. 
 
Professor Pesquisador Orientador da Pesquisa: Anete Alberton 
Nome do Pesquisador (Mestrando): Katarzyna Bortnowska Marinho 

Assinatura do Pesquisador:   
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________ abaixo 
assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 
acompanhamento/assistência/tratamento.  
Local e data: _____________________________________________________________ 
Nome: __________________________________________________________________ 
Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________________ 
Telefone para contato: _____________________________________________________ 
Pesquisador Responsável (Professor Orientador): Anete Alberton (anete@univali.br) 
Pesquisadores Participantes (Mestranda): Katarzyna Bortnowska Marinho (bortnowska@yahoo.com) 
Telefones para contato: (048) 9963-0692  /  (048) 9931-9535 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – Turistas/Visitantes 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique todas as 
folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas pelo pesquisador, e assinadas pelo 
mesmo, na última página. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  
Esta pesquisa é parte da dissertação de mestrado “CULTURA E ALIMENTAÇÃO: perspectiva das 
festas gastronômicas – o caso da Tirolerfest” foco do trabalho de mestrado da aluna curso de Turismo 
e Hotelaria da UNIVALI, Katarzyna Bortnowska Marinho, sob orientação da Profa. Dra. Anete 
Alberton. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a influência das festas gastronômicas na 
manutenção da gastronomia regional, tendo como foco o festival Tirolerfest de Treze Tílias/SC que 
ocorre de 11 a 14 de outubro de 2012. Serão identificados os atributos culturais, fisiológicos e simbólicos 
envolvidos neste evento e que funcionam como catalisadores da gastronomia da cidade. Além de alguns 
aspectos que caracterizem seus hábitos (fisiológicos), você será questionado sobre as motivações que o 
levaram a frequentar a Tirolerfest e a sua satisfação com a festa. Considerando a Tirolerfest um 
importante e significativo evento na região, sua participação será importante para entender aspectos 
relevantes que envolvem a cultura e a gastronomia da região, podendo contribuir para a valorização da 
gastronomia e da cultura e resgate da identidade étnica. Com sua autorização a entrevista será gravada, 
mas não haverá identificação de nomes na pesquisa; depois de transcritas e analisadas as entrevistas, uma 
cópia dos resultados será enviada por e-mail para seu conhecimento, antes da defesa da dissertação. 
Também existe a possibilidade de publicação de artigos com uso de análises de dados da pesquisa. Vale 
ressaltar, que não haverá remuneração desta atividade no decorrer da pesquisa e que existe a 
possibilidade de retirar o consentimento ou questionar a qualquer tempo, para isso disponibilizamos o 
meio de contato com os pesquisadores. Alguns riscos podem ocorrer durante as entrevistas: análise 
inapropriada das informações coletadas ou danos morais no caso de quebra de sigilo ou extravio das 
informações das entrevistas realizadas, mas ressalta-se que esforços serão empreendidos no sentido de 
minimizar riscos para as pessoas envolvidas diretamente na pesquisa, tanto na idoneidade das análises 
como restringindo a manipulação dos dados e o resguardo dos documentos apenas aos pesquisadores. 
 
Professor Pesquisador Orientador da Pesquisa: Anete Alberton 
Nome do Pesquisador (Mestrando): Katarzyna Bortnowska Marinho 

Assinatura do Pesquisador:   
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________ abaixo 
assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 
acompanhamento/assistência/tratamento.  
Local e data: _____________________________________________________________ 
Nome: __________________________________________________________________ 
Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________________ 
Telefone para contato: _____________________________________________________ 
Pesquisador Responsável (Professor Orientador): Anete Alberton (anete@univali.br) 
Pesquisadores Participantes (Mestranda): Katarzyna Bortnowska Marinho (bortnowska@yahoo.com) 
Telefones para contato: (048) 9963-0692  /  (048) 9931-9535 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - Organizadores 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique todas as 
folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas pelo pesquisador, e assinadas pelo 
mesmo, na última página. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  
Esta pesquisa é parte da dissertação de mestrado “CULTURA E ALIMENTAÇÃO: perspectiva das 
festas gastronômicas – o caso da Tirolerfest” foco do trabalho de mestrado da aluna curso de Turismo 
e Hotelaria da UNIVALI, Katarzyna Bortnowska Marinho, sob orientação da Profa. Dra. Anete 
Alberton. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a influência das festas gastronômicas na 
manutenção da gastronomia regional, tendo como foco o festival Tirolerfest de Treze Tílias/SC que 
ocorrerá de 11 a 14 de outubro de 2012. Sua participação é importante para entender o funcionamento da 
festa e sua percepção quanto ao planejamento e motivação da comunidade em geral com o evento. Você 
será questionado sobre as motivações para planejar e executar a Tirolerfest com foco no planejamento 
cultural e gastronômico e os ganhos para a comunidade. Considerando a Tirolerfest um importante e 
significativo evento na região, sua participação será importante para entender aspectos relevantes que 
envolvem a cultura e a gastronomia da região, podendo contribuir para a valorização da gastronomia e da 
cultura e resgate da identidade étnica. Com sua autorização a entrevista será gravada, mas não haverá 
identificação de nomes na pesquisa; depois de transcritas e analisadas as entrevistas, uma cópia dos 
resultados será enviada por e-mail para seu conhecimento, antes da defesa da dissertação. Também existe 
a possibilidade de publicação de artigos com uso de análises de dados da pesquisa. Vale ressaltar, que 
não haverá remuneração desta atividade no decorrer da pesquisa e que existe a possibilidade de retirar o 
consentimento ou questionar a qualquer tempo, para isso disponibilizamos o meio de contato com os 
pesquisadores. Alguns riscos podem ocorrer durante as entrevistas: análise inapropriada das informações 
coletadas ou danos morais no caso de quebra de sigilo ou extravio das informações das entrevistas 
realizadas, mas ressalta-se que esforços serão empreendidos no sentido de minimizar riscos para as 
pessoas envolvidas diretamente na pesquisa, tanto na idoneidade das análises como restringindo a 
manipulação dos dados e o resguardo dos documentos apenas aos pesquisadores. 
 
 
 
Professor Pesquisador Orientador da Pesquisa: Anete Alberton 
Nome do Pesquisador (Mestrando): Katarzyna Bortnowska Marinho 

Assinatura do Pesquisador:   
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________ abaixo 
assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 
acompanhamento/assistência/tratamento.  
Local e data: _____________________________________________________________ 
Nome: __________________________________________________________________ 
Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________________ 
Telefone para contato: _____________________________________________________ 
Pesquisador Responsável (Professor Orientador): Anete Alberton (anete@univali.br) 
Pesquisadores Participantes (Mestranda): Katarzyna Bortnowska Marinho (bortnowska@yahoo.com) 
Telefones para contato: (048) 9963-0692  /  (048) 9931-9535 
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Roteiro de Entrevista (Residentes, Turistas e Organizadores dos festivais) 

Nome Completo:  

Município de Residência: 

Estado: 

Se não é morador de Treze Tílias, a sua principal razão para vir para a cidade foi a Tirolerfest? 

Idade:  

Sexo:  

Já participou de outras edições da Tirolerfest? 

Veio sozinho? Com família? Com amigos? 

Qual a motivação para participar da Tirolerfest?  

Reunir-se com os amigos?  

Possibilidade de desfrutar comida típica?  

Oportunidade de reunir os familiares?  

Lembranças da infância? 

Possibilidade de comer fora de casa?  

Estilo de vida? Gosta de participar de eventos gastronômicos? 

Estar com pessoas com interesses semelhantes? 

Para conhecer pessoas de locais diferentes? 

Para estar distante dos problemas do dia-a-dia? 

Oportunidade de evento noturno na cidade? 

Tradições Familiares? 

Turismo? 

Atividades relacionadas ao evento (trabalho)? 

Qual foi o grau de satisfação com a Tirolerfest? 

A disponibilidade de alimentação? 

A qualidade das comidas e bebidas? 

A hospitalidade das pessoas? 

Motivaria parentes e amigos a vir nos próximos festivais? 

Gostou mais da Tirolerfest do que outros festivais ou eventos similares? 
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